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ΚΕΦ. 1. 

1οΟ. 

ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Γ 

Ο δε Φιλοπάτωρ μαϑὼν παρὰ τῶν ἀναχομισϑέντων τὴν γενομένην τῶν ὑπ᾿ αὐτῷ χρατουμένων ΄ 
4 32 27 ρ ρ. μ᾿ τόπων ἀφαίρεσιν ὑπὸ ᾿Αγτιόχου, πταραγ[είλας ταῖς π΄“ἄσαις δυνάμεσι πεζικαῖς τε χαὶ ἱππιχαῖς 
3 ᾿ “ 5 .ς ΨΦ Σ ΟΟ . ε αὐτὸ, χαὶ τὴν ἀδελφὴν ᾿Αρσινόην συμπαραλαξῶν, ἐξώρμησε μέχρι τῶν χατὰ Ῥαφίαν τόπων, ὅπε 

παρεμξεδλήχεισαν οἱ πτερὶ ᾿Αντίοχον. Θεόδοτος δέ τις ἐχπληρῶσαι τὴν ἐπιδελὴν διανοηθεὶς, 
͵ ᾿ Ν "“ .“. “ὍὋ ὦ .“. 

παραλαξδὼν τῶν πρροὐποτεταγμένων αὐτῷ ὅπλων Πτολεμαϊχων τὰ χράτιςα, διεχομίσϑη γύχτωρ 
2." Ν ἰωὲ ρὸ : »Ὃ ἴω 

ἐπὶ τὴν τῷ Πτολεμαίε σχηνὴν, ὡς μόνος χτεῖναι αὐτὸν, καὶ ἐν τόάτῳ διαλῦσαι τὸν πόλεμον. Τϑ- 
τον δὲ διαγαγὼν Δωσίϑεος ὃ Δριμύλε λεγόμενος, τὸ γένος ᾿Ιεδαῖος, ὕςερον δὲ μεταξαλὼν τὰ νό- 
μιμα, χαὶ τῶν πατρίων δογμάτων ἀπηλλοτριωμένος, ἄσημόν τινα χατέχλινεν ἐν τῇ σκηνῇ, ὃν 
συνέδη χομίσασϑαι «τὴν ἐκείνε χύλασιν. Γενομένης δὲ χαρτερᾶς μάχης, χαὶ τῶν πραγμάτων 

μᾶλλον ἐῤῥωμένων τῷ ̓ Αντιόχῳ, ἱχκανὼς ἡ ̓ Αρσινόη ἐπιπορευσαμένη τὰς δυνάμεις παρεχάλει, μετὰ 

οἴχτου χαὶ δαχρύων, τοὺς πτλοχάμους λελυμένη, βοηϑεῖν ἑαυτοῖς τε χαὶ τοῖς τέχνοις χαὶ γυναιξὶ 

ϑαῤῥαλέως, ἐπαγ[ελλομένη δώσειν γιχήσασιν ἑκάςῳ δύο μνᾶς χρυσίου. Καὶ ὅτω συνέξῃ τὲς ἀν-. 

τιπάλους ἐν χειρονομίαις διαφϑαρῆναι, «πολλὲς δὲ χαὶ δορυαλώτες συλληφθῆναι. Καταχρατή- 

σας δὲ τῆς ἐπιξβλῆς ἔ ἘΣΡῸΕ τᾶς «λησίον “΄όλεις ἐπελϑῶων παρακαλέσαι. Ποιήσας δὲ τοῦτο, χαὶ 

τοῖς τεμένεσι δωρεὰς ἀπονείμας, εὐσαρσεῖς τὸς ὑποτεταγμένους χατέςησε. Τῶν δὲ ᾿Ιεδχίων δια- 

πεμψαμένων πρὸς αὐτὸν ἀπὸ τῆς γερεσίας χαὶ τῶν πσρεσξυτέρων τοὺς ἀσπασομένους αὐτὸν, χαὶ 

ξένια χομιδντας, καὶ ἐπὶ τοῖς συμξεξηκόσι συγχαρησομένες, συνέδη μᾶλλον αὐτὸν πορροϑυμηϑη- 
γα! ὡς τάχιςα, πρὸς αὐτὲς παραγενέσψαι. Διακομισϑεὶς δὲ εἰς “Ἱεροσόλυμα, χαὶ ϑύσας τῷ με- 
γίτῳ Θεῷ, χαὶ χάριτας ἀποδιδὰς, χαὶ τῶν ἕξης τι τῷ τόπῳ “ποιήσας, καὶ δὴ παραγενόμενος εἰς 

τὸν τόπον, καὶ τῇ σπεδχιότητι χαὶ εὐπρεπείᾳ χαταπλαγεὶς, Θαυμᾶσας δὲ χαὶ τὴν τῷ ἱερΒ εὐ- 

1. Ὁ δὲ Φιλοπάτωρ] ὁ μεν Φιλοπάτωρ 10. Δημήτριος δε). Ὁ ϑαρραλεως 93. μνᾶς χρυσία] μὐ δὲ χρυσιες 93. 
δὲ Φιλοπάτωρ---ἀφαίρεσιν} ἐν δὲ ταῖς πμέραις εκειναις ὁ βασιλεὺς Ψ. Καὶ οὕτω] καὶ τ᾽ οὕτως ΑἸεχ. ἐν χειρονομίαις} χειρων νο- 
Πτολεμαῖος μαϑων τὴν γενομενὴν των ὑπ᾽ αὐτῇ κρατεμένων λᾶων τὴν μαίς 10, 62,93. ἐκ χειρονομιας ὅ4ᾳ.᾿ καὶ δορυαλώτες] και δοριαλω- 
αφαιρεσιν 44. μαϑὼν--ανακομισϑέντων] τσαρα τῶν ἀποκομισϑέντων τες 74. 

μαϑων (23. εχ οοττ. πὶ. ες.) Οοταρὶ. τσαρα τῶν ἀνακομισθέντων μαᾶ- ΝΙ. τῆς ἐπιξαλῆς] της επιδολης 71. τῶς τλησίον πόλεις τας 

ϑὼν ςς. Αἰεχ. μαϑὼν ταπίιιπι 71. παρὰ Τῶν ἀνακομισϑέντων) παρα τυλησιόν τολλης (Πς) ό2. τὰς τυὐλησίον κώμας ΑἸά. 
τῶν αἀποκομισϑεντὼν 74. τὴν γενομένην] τὴν γινομενὴν ς ς) 71; 74. ΝΙΙ. ϑωρεῶς ἀπονείμας] δωρεαν ἀπονείμας 22. κατέςησε) κατα- 

(ΑΙεχ. ἴογ. τὴν γεινομένην.) τῶν ὑπ᾽ αὐτῷ] των ἐπ᾿ αὐτε ΠΠ|. κρα- τφησαι 23. εποιῆσε (4. 
᾿ πταμένων] κρατηϑέντων 74. τόπων ἀφαίρεσιν] ἀπωλειαν καὶ ἀφαιρεσιν ΨΠ1. Τῶν δὲ] τον δὲ 62. διαπεμψ. πρὸς αὐτὸν} διαπεμψ. προς 

γι. τόπων 7γ4. παραγ[είλας] τταραγίειλαν 62. πεζικαῖς τ}] τον Φιλοπατόρα το, 62, 6.4, 93. ΑἸ4ά. τὲς ἀσπασομένους αὐτὸν} τες 

ν τε Αἴεχ. καὶ ἑππικαῖς αὐτῷ} α αΥΤΒΕ 10, 23. Κα ζ) 62, 64, 93. Βδ- ασπαζομενους᾽ αὐτὸν 3ξ. τς ἀσπασαάμενδς ἀντὸν 74) 93- σνγχᾶ- 

Βεὶ αὐτῷ ἴπ ομαγδᾶι. ταΐποτε Αἰεχ. τὴν ἀδελφὴν ᾿Αρσινόην] α 74. ρησομένους} χαρησομενους 19, 23») 445) κ ὅν 74- Οομπιρὶ. ΑΙεχ. χαρη- 

συμπαραλαβὼν] παραλαδων γ4. κατὰ Ῥαφίαν] Καπαραφίαν (ἢ) σαμενους 62,93. χαρισαμενοὺς 71. συγχὼρησαμένους ΑἸά. μᾶλ- 

γι. οἱ περὶ ̓ Αντίοχον] οἱ περι τὸν Ἀντίοχον 23, 62) 93: ο λαν αὐτὸν] μᾶλλον αὐτῶ 44, 71. Οὐρὶ. ΑΙά. αὐτὸν τροϑυμηϑη- 

Π. ἐκπληρῶσαι τὴν ἐπιδελὴν] τὴν ἐπιδαλην ἐκπληρωσᾶι 10. 62, να!]} προϑυμηθηναι ἄυτω γᾳ. ὡς τάχιςα ὅς. δὰ Άη. Τφοη).] αὶ 93. 

64. 93. πληρώσαι τὴν επιξουλὴν 23: τὴν ἐπιδουλὴν) τὴν ἐπιδολὴν ὡς τάχιςα-- Ἱεροσόλυμα ἱπ σοπη. 364.] ὡς ταχιγα τορος αὐτὰς δια- 

44. διανοηθεὶς} δυνηϑεῖις 93. τῶν προῦποτεταγμένων αὐτῷ} τῶν κομισϑηναι παραγενομενος δὲ εἰς Ἱερουσαλῆμ, το, 64. στρὸς αὐτὰς] 

ὑποτεταγμένων ἀὐτω 44, ςς: ὕπλων Πτολεμαϊκὼν]) μεδ' σπλων πο- τοαρ᾽ αὐτὰς 23. ταραγενίσϑαι) διακομισϑηναι 62. ΑΙά. : 

λεμικὼν το. μεθ᾽ ὁπλὼν Πτολεμαικων ό2, ό4, 93. ὡς μόνος κτεῖ- ΙΧ. Διαχομισϑεὶς δὲ] τταραγενομενος δὲ 62, 93. τιἀραγενόμενος 

ναι αὐτὸν] ὡς μονον κτεινᾶι 19. ὡς μόνον χτειναι ἀντὸν 62. καὶ ν ΑἸΙά. εἰς Ἱεροσόλυμα] εἰς Ιερουσαλημ. 93: τῷ μεγίξῳ Θεῷ] τω 

τότω διαλῦσαι] καὶ ἐν τέτω καταλυσαι ξξς. καὶ ἐν τατοῖς διάλυσαι, τόιφζὼ Θεὼ 1Π]. α τῳ μεγιξῳ 71: χαὶ χάριτας ἀποδιδὲ] και χαρι- 

ό4. ΑΙ4. δεν )4. τας αποδὰς 19, ὅ2, ύᾳ4ᾳ, 93. ΑἸά. καὶ τῶν ἕξη! καὶ ὧν ἐξεςι 64. ΑἸά. 

ΠῚ. διαγαγὼν] διάγων ΑΙεχ. ὁ ὁ Δριμύλε] ὁ ὁ Δρυμυλξ (οουτ. υἢ τι τῷ τόπῳ ποιήσας] τοπων ποιησᾶς 93. καὶ δὴ ταραγεν.} κα δὴ 44. 

Ἑά. ἴες. πι.) 43. ὕρερον δὲ μεταδαλων) υξέρον δὲ μεταλαξδων (ςοπτ. καὶ δὴ παραγενόμενος δίς. δὰ ἔῃ. σοτ,.] τὴ σπεδαιοτητι καὶ τῇ ἐὐπρε-. 

οἵ ἴῃ Ἐά. ἴες. πι} 23. καὶ τῶν πατρίων δογμάτων] καὶ τῶν πατρίων πειᾶ καταπλᾶγεις ἐν τῶ γένεσϑαι 190. τηλσπεδαίοτητι καὶ εὐπρέπεια, 

νομῶν 64. κατέκλινεν ἐν τῇ σκηνῇ! κατέκλεινε (ΗΠ) τὴν σκηνὴν 19. καταπλαγεις ἐν τῶ παραγίνεσθαι 62. (93. αξ νἱδεῖυτ.) καὶ τῇ σπε- 

κατεκτεινεν ἐν τῇ σκηνή 44, γι, 93. δαιότητι] α σπεδαιοτητι 71. καὶ εὐπρεπείᾳ καταπλαγεὶς} και ἐυ- 

ΙΥ. καρτερᾶς μώχ᾽ης] και ἐετερας μαχης 23. τῷ ̓ Αντιόχῳ] τῷ σεδεια καταπληγεις ΠΙ. Ἔ ἐν τ σαραγενεσϑαι 64. κ και 71. 

62. ἐπιπορευσαμένη] επιπορευομενὴ 19, ξ ς. 62, 64, 93. '" τὰς τλο- Χ. Θαυμάσας--εὐταξίαν) α οὐπὶ ἱπίειτηεά. 21. βαλεύσασϑαι]) 

κάμους} τες πολεμὲς 11]. βοηϑεῖν ἑαντοῖς]) βοηϑειν αὐτοῖς 44. ὅς. κ7ι. εἰσελϑεῖν εἰς τὸν ναόν] εἰς τὸν νᾶον εἰσελϑειν 23, 44) 55, 71. 

βοηϑηναι αὐτοῖς 93. χαὶ τοῖς τέκνοις α τοῖς 64. καὶ γυναιξὶ ὈΟοηρὶ. ΑἸεχ. 

ϑαῤῥαλέως] και ταῖς γυναιξι ϑαρραλεως ςς. ΑΙεχ. καὶ σὺν γυναιξι 

νου... ΟΠ ,Ὰ 

ἈΕΣΕΣΣΘΕΕΥΡῚ 

- ταν. --- --α- 



ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ  Γ. 

ταξίαν, ἐνεθυμήϑη βελεύσασϑαι εἰσελθεῖν εἰς τὸν ναόν. Τῶν δὲ εἰπόντων μὴ χαϑήχειν γίνεσϑαι 
τοῦτο, διὰ τὸ μηδὲ τοῖς ἐχ τῷ ἔϑνους ἐξεῖναι εἰσιέναι, μηδὲ πᾶσι τοῖς ἱερεῦσιν, ἀλλ᾽ ἢ Μόγῳ τῷ 
προηγδμένῳ πσάντων ἀρχιερεῖ, χαὶ τέτῳ ἅπαξ χατ᾽ ἐνιαυτὸν, ἀδαμῶς ἠξόλετο πείϑεσθαι. Τῷ 
τε νόμου ππαραναγνωσθέντος, δδαμὼς ἀπέλιπε προφερόμενος ἑαυτὸν, Δεῖν εἰσελθεῖν, λέγων, χαὶ 
εἰ ἐχεῖνοι ἐξέρηνται ταύτης τῆς τιμῆς, ἐμὲ οὐ δεῖ, Καὶ ἐπυγϑάνετο, διὰ τίνα αἰτίαν εἰσερχόμε-. 
γον αὐτὸν εἰς σσᾶν τέμενος, ἐϑεὶς ἑχώλυσε τῶν πταρόντων. Καί τις ἀπρονοήτως ἔφη χαχῶς αὐτὸ 
τοῦτο τερατεύεσϑαι. Γενομένου δέ φησι τἄτε διά τινα αἰτίαν, ἐχὶ ππάντως εἰσελεύσεσϑαι χαὶ 
ϑελόγξων αὐτῶν καὶ μή; Τῶν δὲ ἱερέων ἐν ταῖς ἁγίαις ἐσθήσεσι «τροπεσύντων, χαὶ δέυμέγων τῷ 

͵΄ “- “οεἶ2͵-τφΡ Γ΄] ᾽᾿, ζΖ. ν νι ον. “ : Ζ΄ Ν ἊἜ μεγίξου Θεβ βοηθεῖν τῇ ἐνεςώσῃ ἀνάγχη, χαὶ τὴν ὁρμὴν τ χαχὼς ἐπιξαλλομένου μεταϑεῖναι, 
χραυγῆς τε μετὰ δαχρύων τὸ ἱερὸν ἐμπλησάντων, Οἱ χατὰ τὴν πόλιν ἄπολιπόμενοι, τὰροιχ ϑέν.- 
τες ἐξεπήδησαν, ἄδηλον τιϑέμενοι τὸ γινόμενον. Αἵ τε χατάκλειςοι “αρϑένοι ἐν ϑαλάμοις σὺν 
νὰϊς τεχόσαις ἐξώρμησαν" χαὶ σποδῷ χαὶ κόνει τὰς χεφαλᾶὰς “πασάμεναι, γόων τε χαὶ ςεναγμῶν 
τὰς σλατείας ἐνεπίμπλων. Αἱ δὲ χαὶ ποροσαρτίως ἐξαλμέναι, τὸς πρὸς ἀπάντησιν διατεταγμέ. 
γους παςᾶς, καὶ τὴν ἁρμόζουσαν αἰδὼ “παραλείσεσαι, δρόμον ἄτακτον ἐν τῇ πόλει συνίςαντο. 
Τὰ δὲ νεογγᾶ τῶν τέχνων, αἵ τε πρὸς τὅτοις μητέρες χαὶ τιϑηνοὶ πταραλιπϑσαι ἄλλως χαὶ ἄλ.. 
λως, αἱ μὲν κατ᾽ οἴχους, αἱ δὲ κατὰ τὰς ἀγυιὰς ἀνεπιτρέπ]ως εἰς τὸ ππανυπέρτατον ἱερὸν ἡϑροί-. 
ζοντο. Ποικχίλη δὲ ἦν τῶν εἰς τᾶτο συλλεγομένων ἡ δέησις ἐπὶ τοῖς ἀνοσίως ὑπ᾽ ἐκείν χὰτεγχει- 
ρΒμένοις. Σύν τε τότοις οἱ τῶν πολιτῶν ϑρασυνθέντες οὐκ ἠνείχοντο τέλεον αὐεϑ ἐπιχειμένου,. 
χἄὶ τὸ τῆς πσροϑέσεως αὐτῇ ἐχπληρᾶν διανοΒμένου. Φωνήσαντες δὲ τὴν ὁρμὴν ἐπὶ τὰ ὅπλα «σοι. 

2 ’ ε “ ΄ ΄ τι ῖ 5 5 θη ἥσασθαι, καὶ ναῤῥαλέως ὑπὲρ τ “Τατρῴου νόμου τελευτᾷν, ἱκανὴν ἐποίησαν ἐν τῷ τόπῳ τραχύ-. 

ΧΙ. γίνεσθαι τῶτο] γενεσϑαι! τετο ὅ2. Οοἴηρὶ. τοῖς ἐκ τῷ ἔ9- 
᾿γοὺς]} τοῖς ἐϑνεσιν ΠῚ. τᾶς ἐκ τε εϑνδς 93. ἐξεῖναι εἰσιέναι] κα εἰσι- 

ἐνῶν 19, 62, 64. 93. ΑΙά., ο εξειναι 23) ςς. διδρεῖ ἐξεῖναι ἴῃ ομαγαᾶ,. 
τηΐποτε ΑἸεχ μηδὲ ττᾶσι] μὴ τεσασι ςς. μῆδὲ τοῖς εκ τα εϑνους 
ἰξεῖ ταδὶ 64. οἶλλ᾽ ἢ μόνῳ] αλλ᾽ ἢ μονον το, 62. καὶ τότῳ] και 
τοῦτο 44) 71. ἅπαξ κατ᾽ ἐνιαντὸν] κατ᾽ ἐνιαυτον απαξ 23, 44, ςς, 
71. ΟὐμΡὶ. ΑΙεχ. ἐδαμὼς ἠξέλετο πείϑεσϑαι] ςδαμως αὐτος ἐφαι- 
νετὸ πειϑέσϑαι 10) 62,03. ὁ δὲ εἴαμως ἐπειϑέτο 23,44, ςς. ΟΟπρΙ. 
(ἈΙεχ. δδαμως αὐτὸς εἐδελετὸ πειϑεσϑαι 64. ὃ δὲ οὐκ ἐπειϑετο 71. 
βδαμως ἐπείθετο 74. 

ΧΙΙ, ΤΕ τε νόμε---εἰσελϑεῖν} αὶ οὐπιὶ ἰηίεγπιοά, 71. ταραναγνω- 

σϑέντος] ταραγνωσθέντος 11. ἐδαμῶς ἀπέλιπε] εκδ᾽ ὡς αἀπελιπε 
ΠῚ, 5. αὔαμως ἀπελειπε 74. Οὐπρί. εδ᾽ ὡς ἀπελεῖπε 93. τρο- 
φερόμενος ἑαυτὸν] ττροσφερομένος ἑαυτὸν γ4ᾳ. καὶ εἰ ἐκεῖνοι] α και 71. 
ἐμὲ οὐ δεῖ} ἐμιε δὲ οὐ δὲι 23, ςς, ὅα, 64, 93. ΑΙεχ. 

ΧΙ]Π. Οὐοπιπηδΐα 13. 14. εἴ 1ς. ἀείῃπί 7γ1. διῶ τίνα αἰτίαν] δια 
ποιὰν αἰτιὰν ςς. δὲ᾽ ἣν αἰτίαν 93. εἰσερχ. αὐτὸν] (ὐ. ΑἸεχ. 
“«πἂν] εἰς τοᾶν τε ΑἸεκ. 

ΧΙΝ. τᾶτο τερατεύεσϑαι] τετο πρατῆεσϑαι το, ό2, 64, 93. ΑΙά. 
ΧΨ. Γενομίένα δὲ] γινομενα δὲ 62, 64, 74. ΟὐπιρΙ. φησι τότε] 

ἘΦη τϑτβ το, 62,64. τοτε ἐφη 92. διώ τινα αἰτίαν] δια τινα αιτιαν 
εἰσερχόμενον αὐτὸν εἰς ταν τέμενος, ἔϑεις ἐκωλυσε των τσάροντων 74. 
ἰχὶ πάντως εἰσελεύσεσϑαι] αχι πάντων εἰσελευσεσϑαι 1]. δχ!ὶ παν- 
τες εἰσελευσεσϑαι (ςοττ. ἴδο. τ. εἰσελευσεσϑε) 23. δΧχ! Ὄντος εἰσ- 
ελευσεσϑαι μὲ ὅα. -᾿ με 4. ΑΙ4. αχι πάντως εἰσελευσομαι 93. 
καὶ ϑελόντων αὐτῶν] καϑελοντων αυτων 62. 

ΧΥῚ. Τῶν δὲ ἱερέων---Θε 5] καὶ οἱ ιερεις τοροσεπεσον τῇ Θεξ δεομε- 
νοι 71. ἐν ταῖς ὠγίαις] ἐν πτασαις ταις 23, 44, ςς, 74. ΑἸά, ἐν 
πάσαις ταῖς ἁγίαις (ςὰπι ἀγίαις ἴῃ οἰαταξξ, τίη.) ΑΙεχ. ἐσϑήσεσι 
τροπεσόντων] ἐσϑησι τροπεσοντων το. αἰσϑησεσιν προσπεσόντων 

εἰς 

(23. εχ οοττ.) 64 ΑΙά. εσϑησεσι τοροσπεσοντων (62, 93. ἴογ. ἐσϑησιδ᾽ 
ἈΑΙοχ. 

23. 

καὶ δεομένων) α καὶ 62. ᾿' τῷ μεγίςε ΘεΣ] τὰ μεγαλξ Θες 
βοηϑεῖν] βοηϑησει 93. τῇ ἐνεγώσῃ ἀνώγκη] τοῖς ἐνεγώσιν 1Π, 

19, 23, ἐς, 62, 64, 93. τῇ ἐφεςώσῃ ἀνάγκη ΑἸά. κ καὶ τὴν ὁρμὴν] 
Ἔ αὐτὰ ἐκκοψαι γι. τῷ καχῶς ὅζο. δὰ ἤῃ. ΘΟ; 4.1 κ γ1. τῇ 
κακῶς ἐπιδαλλομένου] τε κακως ἐπικείμενον 64. μεταϑεῖναι) μετα- 
τεϑηνᾶι 44. κραυγῆς τε] χραυγὴς δὲ 23. κα τε 93. 

ΧΨΉΙ. Οἱ κατὰ] οἱ δὲ κατα 44. ἀπολιπόμενοι] ἀπολειτομενοι 
44. 74. ΑἸά. ΑΙεχ. ἄδηλον τιϑέμενοι } ἄδηλόν τι ϑέμενοι οὶ. 
τὸ γινόμενον] τι γιγνομενον 93. 

ΧΥΠΗ. Αἴ τε κατάκλειςοι] αὐ). ἐξώ ησαν] εἐξωρϑρησαν ςς. 
καὶ σποδῷ} καὶ ἀπεδωκαν ΠῚ, 2 ἅ; Ἵ ζγ71, δι ἈΠ. μὐν λοι οὐ 
φαλὰς] καὶ ἀπιδωχαν κονει τας χωμᾶς (80) 44. ΄ καὶ κόνει] , καὶ 

23, δῷ. χονιν γ1 ̓  74. ΑἸ... μαδεῖ καὶ ἴῃ οἰαγαῶς, πιΐποσα ΑἸοχ. τὰς 
κεφαλὰς ττασάμεναι] τα κομας πασάμεναι 23, ςς, 7, 74. ΑἸοχ. 

ΚΕΦ, 1, 

ΠῚ, 

12. 

13. 

4. 

Ιξ. 

16, 

17. 

18. 

10. 

20. 

21. 

Ἔ ἢ 
͵ 

τας κεφαλᾶς πιασάμενοι 64. ΑΙ4, τὰς κόμας ττασσόμεναι Οομιρὶ. . 
γόων τε} τῦᾶγε 1Π|. γοα τε 23, 44) 58» 74- Οοπιρί. τὰς τλατείας 
ἐνεπίμπλων} ἐνέπλησαν τας τλατειας 10) 64, 93. ενεπιμπλὼν τας 
“λατειας 23») 55. ενεῖγλεισαντας (οοΙτ. ἐνεπλησαντας) ττλατέιας 62. 
ἐνεμπίπλων τὰς συὐλατείας ΑἸεχ. 

ΧΙΧ. Ὑοζαπι οοπιηᾶ ἀδείξ γ1.. Αἱ δὲ καὶ τωροσαρτίως ἐραλμέ. 
να!] αἱ δὲ καὶ ἀρτίως ποροσεσαλμεναι τῷ, 2, 64, 93. τοὺς πρὸς--- 
παςὲς] τοὺς τρος απᾶν νυν διατεταγμενὴν 11. τοὺς τρὸς ἀπᾶν νυν 

διατεταγμενους 23, ςξ.. τοὺς ρος ἀπαντας νυν διατεταγμενους γ4... 
τὰς πρὸς ἀπάντησιν] τῆς τσροτ-απαντας 44.- οι]. τας τρος ἀπα- 
τειν 93. έ τοϑ τας ὃς] α 44. 

ΟὍομαρὶ, ἐν τῇ τοόλει] μαθεξ ἴῃ οἰατγαέξ, πηϊπογε ΑἸδχ, 
ΧΧ. Τὰ δὲ νεογνῶ]} τὰ τε νεογνω 62. τα τε νεόγνῶ 64, 9. αἵ 

τε τρὸς τέτοις] α τε ςς, 62, 64,93. ΑἸά. αἵτε πρὸς τότοις---ταρα- 
λιπδσα!)} αἵ δὲ ταραλιπεῦαι αἵ τε προς τπτοις μητέρες και τιϑηνοι 
τπαραλιπουσαι 44. τταραλιπϑσαι) ππαραλειπομεέναι το, 62, ὅᾳ, 93. 
ΑΙά. παραλείπεσαι ΑΙοχ. ἄλλως καὶ ἄλλως---ἀνεπιτρέπως] λ ΟΠ) 

Ἰηϊεγαιοά. 71. αἱ μὲν κατ᾽ οἴκους] καὶ μὲν κατ᾽ οἴκους ΠῚ, κατὰ 
τὰς ἀγυιὰς} α τὰς 62, 64,93. ἀἀνεπιτρίπηως] ἀνεπιρρεπως 64; 93. 
ΑΙεχ. εἰς τὸ πανυπέρτωτον ἱερὸν} λα ττανυπερτατον 44, 71. ἐπὶ Τὸ 
πανυπεῤτάτον ιερον ἐς. ' 

ΧΧΙ. Ποικίλη δὲ ἦν] α 71. τῶν εἰς τϑτο--- δέησις] δεόμενοι τε 
Θες τὼν εἰς Τουτὸ συλλεγενήων 71. ἐὶς τᾶτο συλλεγομένων] εἰς τατο 
συλλεγεντῶν 23, 445 ςς, 74. ΟΟπΠΊρΙ. ΑΙεχ. καὶ δέησις ἡ Αἰεχ. ἐπὶ 
τοῖς ἀνοσίως] ἐπὶ τοῖς ἀνοσιοις 23. ἐπὶ τοῖς ἀνοίως (ορί. κατεγ- 

. χειρεμένοις) κατεγκεχειρημενοις ςς. 

ΧΧΙΙ, οἱ τῶν πολιτῶν] οἱ τταρα τῶν πολιτων 190, 62, 64, 93. οἱ 
ὥσερι τῶν σολιτων 23. (ΑἸεχ. ΟὐΠ] περὶ ἰηἴεῦ Ὁηςο05.} οἱ τεριξ τῶν 

πολιτῶν ξς. τέλεον αὐτῇ} πλεῖον αὐτὰ 10, ὅ2. τσλεὸν αὐτὰ 64, 93. 
ἐπικειμένου] ἐπιδεικνυμένου ςς. καὶ τὸ τῆς ὅς. τα ἤη. οοπι.} α 71. 

ος ροϑέσεως αὐτῷ} λα αὐτῇ 10, 23» 44, ςς, 62, 74. 93. ΟὈπηρὶ. Ὡροαι- 
ρεσεως αὐτὰ 64. ΑἸά. βαθεῖ αὐτῷ ἴῃ ομαγαξξ, πλίπογε Αἰεχ. ἐχπλη- 
ρδν διανοεμενον} ἐκπληρεν βαλομενου 19, 62, 64. ᾿ ἐκπλήρειν βουλομε- 

νου 93. ! 

ΧΧΠῚ. Φωνήσαντες δὲ] φωνήσαντος δὲ 43. καὶ ϑαῤῥαλέως) 

αϑαρράλεως 71. ὑπὲρ τῷ τσατρῷ] ὑπὸ τὰ σάτρως 1]. ὑπερ τὸ 

πατριου 64. ἐπι τῇ πατριου 93. ἱκανὴν ἐποίησαν) ικαγὴν ἐποιησαᾶτο 
44. ἱκανὴν ἐποιήσαντο 62, 64, 93. ἐν τῷ τόπῳ τραχύτητα] αν 
62. μόλις τε--γεραιῶν] μολις δὲ ἀπὸ τῶν ἱερεων 19, 62. μόλις δὲ 
'ὥπο τῶν γερεων (ίες. τη. γεραιὼν) 23. μόλις τὲ ὑπὸ τῶν μέβεῶν 5 5. 

μόλις τε ὥπο τὲ τῶν τερεὼν 64. ΑἸά. ἢο, ηἷῇ μολις δὲν 93. μΟλΙ’ τέ 

ὥ» “" 
ΧΩ 



ΚΕΦ. Ι. 

24. 25. 

. χαὶ βεδήλου ϑράσει χαὶ σϑένει ππεφρυαγμένου. 

ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Γ. 

τῆτα, μόλις 10 ὑπό τε τῶν γεραιων χαὶ τῶν πρεσδυτέρων ἀποτραπέντες ἐπὶ τὴν αὐτὴν τῆς δεήσεως 

ἔζησαν τάσιν. Καὶ τὸ μὲν τσλῆϑος, ὡς ἔμπροσθεν, ἐν τότοις ἀγεςρέφετο δεόμενον. Οἱ δὲ περὶ 

τὸν βασιλέα “«“ρεσξύτεροι πολλαχῶς ἐπειρῶντο τὸν ἀγέρωχον αὐτῇ γᾶν ἐξιςάνειν τῆς ἐντεϑυμη- 
μένης βϑλῆς. Θρασυνϑεὶς δὲ χαὶ πσάντα παραπέμψας, ἤδη χαὶ πσρόσδασιν ἐποιεῖτο, τέλος ἐπι-- 

νϑήσειν δοχὼν τῷ ππροειρημένῳ. Ταῦτ᾽ οὖν χαὶ οἱ πορὶ αὐτὸν ὄντες ϑεωρᾶντερ, ἐτράπησαν εἰς τὸ 
σὺν τοῖς ἡμετέροις ἐπιχαλεῖσσϑαι τὸν τᾶν χράτος ἔχοντα, τοῖς παρᾶσιν ἐπαμῦναι, μὴ παριδόντα 

τὴν ἄνομον χαὶ ὑπερήφανον πρᾶξιν. Ἔχ δὲ τῆς πτυχνοτάτης τε χαὶ ἐμπόνε τῶν ὄχλων συγαγο- 
μένης χραυγῆς, ἀνείχαςός τις ἦν βοή. Δοκεῖν γὰρ ἣν μὴ μόνον τὸς ἀνϑρώπες, ἀλλὰ χαὶ τὰ τεί- 

χῇ χαὶ τὸ σσᾶν ἔδαφος ἠχεῖν, ἅτε δὴ τῶν πσάντων τότε ϑάνατον ἀλλασσομένων ἀντὶ τῆς τῇ τύπϑ8 
βεξηλώσεως. 

Ο ΜΕΝ οὖν ἀρχιερεὺς Σίμων ἐξεναντίας τῷ ναδ χάμψας τὰ γόνατα, χαὶ τὰς χεῖρας προτείνας 
εὐτάχτως, ἐποιήσατο τὴν δέησιν τοιαύτην" Κύριε Κύριε βασιλεῦ τῶν δρανῶν, χαὶ Δέσποτα «στά- 

σης χτίσεως, ἅγιε ἐν ἁγίοις, μόναρχε, πταντοχράτωρ, τορόσχες ἡμῖν καταπονεμένοις, ὑπὸ ἀγοσίε 

Σὺ γὰρ ὁ χτίσας τὰ “πάντα καὶ τῶν ὅλων ἐτι- 
χρατῶν δυνάςης δίκαιος εἶ, χαὶ τὰς ὕξρει χαὶ ἀγερωχίᾳ ππράσσοντάς τι χρίνεις. Σὺ τὰς ἔμπρο- 
σϑεν οἰδιχίαν “ποιήσαντας, ἐν οἷς χαὶ γίγαντες ἦσαν ῥώμη καὶ ϑράσει πεποιθότες, διέφϑειρας, 

ἐχαγαγὼν αὐτοῖς ἀμέτρητον ὕδωρ. Σὺ τὰς ὑπερηφανίαν ἐργαζομένες Σοδομίτας, διαδήλους ταῖς 

χαχίαις γενομένας, πυρὶ χαὶ ϑείῳ κατέφλεξας, ππαράδειγμα τοῖς ἐπιγινομένοις χαταςἥσας. 
τὸν ϑρασὺν Φαραὼ χαταδελωσάμενον τὸν λαόν σα τὸν ἅγιον Ἰσραὴλ, ποικίλαις καὶ πολλαῖς δὸ-- 

, ΄ 2 ΄ νι Ἁ, ΄ 3 9 “" 2 ΄ Ν ΄ ΄’ ", 

χιμάσας τιμωρίαις, ἐγγώρισας τὴν σὴν δυναςείαν" ἐφ᾽ αἷς ἐγνώρισας τὸ μέγα σου χράᾶτος. Και 

ἐπιδιώξαντα αὐτὸν σὺν ἅρμασι χαὶ ὄχλων “λήσει, ἐπέχλυσας βάϑει ϑαλάσσης, τοὺς δὲ ἐμπι- 
ΝΙΝ ὃ Ν Ν ο᾽ -ὋφὋ΄ ς “2 7 ᾿ ΄ Ζ Δ “ ΄ Δ 
ςεύσαντας ἐπὶ σοὶ τῷ τῆς ἁπάσης χτίσεως δυναςεύοντι, σώες διεκόμισας. Οὗ χαὶ συνειδότες Ἐργα 
σῆς χειρὸς, ἥνεσάν σε τὸν πταγτοχράτορα. Σὺ, βασιλεῦ, χτίσας τὴν ἀπέραντον χαὶ ἀμέτρητον 

κι 9 ΄ Ἁ ζή ΄ Ν ε ’ Ν ΄ μ᾿ 3 » , “. ἰδὲ ε ΄ ; 

γῆν, ἐξελέξω τὴν πόλιν ταύτην, χαὶ ἁγιάσας τὸν τύπον τᾶτον εἰς ὀνομά σοι τῷ τῶν ἀπάντων 
9 : φο νν 3 3 ΄ ρο. ’΄ ’ 9 “Ὁ Ν 7έ 

ἀπροσδεεῖ, χαὶ πταρεδόξασας ἐν ἐπιφανείᾳ μεγαλοπρεπεῖ, σύςασιν ποιησάμενος αὐτῇ πρὸς δόξαν 

ὑπὸ τε τῶν γηρεων 74. μόλις δὲ ὑπό τε τῶν γιραιῶν Αἰεχ. καὶ τῶν τωρ] κα 44571- παντοκρατορ 74. Οοπιρὶ. 

πρεσβυτέρων] κα τῶν 19, 44. ύ2, 64,93. ἐπὶ τὴν αὐτὴν δες. τὰ ἔῃ. 
καὶ βεδήλου ϑράσει] α και 

βεξηλου γι. καὶ σϑένει τεεφρυαγ.} α 71. ᾿ 

Σὺ 

. φᾳάντα]) καὶ πάντας ΑΪεχ. 

Τοπι.} ἐπὶ τὴν δεησιν παρῆσαν 71. ἔρησαν ςάσιν] τᾶρησαν ςασιν 
ΤΠ], 19, 449) ξ 5» ὅ4, 64, 74. (93. ἴογ. ταρισαν) (οτηρὶ. ΑἸά. 

ΧΧΙΝ. Καὶ τὸ μὲν τλῆϑος] τὸ δὲ τληϑὸος 71. ὡς ἔμπροσϑεν) 
Ἔ ἐπομενον 64. ὡς ἔμπροσϑεν δες. δὰ ἤη. σοι. 71. ἐν τάτοις]} 

διδεῖ ἐν ἴῃ οἰλγαξς. πλποσε ΑἸεχ. πα ειὰ δεόμενον] ἘΤΕΡΡΙΝ 

δεομενον το, 62. 
ΧΧΥ. Οἱ δὲ περὶ--ολλαχῶὼς] λα οὐπὶ ἰηϊειτηςά. γ1. 

κῶς ἐπειρῶντο} τπολλᾶ ἐπειρωντο 64. ΑΙά. τὸν ἀγέρωχον αὐτι] τὸν 
ἀπερωχον αντϑ 93. νῶν ἐξιςάνειν] ναν ἐξιςαν το, ὅ2, 64, 93. ΑΙά. 
τῆς ἐντεϑυμημένης βελῆς] τῆς εἐντεϑυμημενης ἐπιδελῃς 1Π|, 62, 93. 
ἐντεϑυμημένης} ἐντεϑησομενης 44. 

ΧΧΥΙ. Θρασυνϑεὶς δὲ] μὲς ἱποῖρῖς σαρ. 11. ἴῃ Οοάϊοε 44. καὶ 
παραπέμψας)} περιπέμψας ΑἸά, τέλος 

ἐπιϑήσειν] α ἐπιϑήσειν 71. τέλος ἐπιϑησει 93. τῷ τωροειρημίνῳ] 
τῶν τροειρημένων 23. τὸ τοροσειβημενον 93. 

ΧΧΥΙΙ. Ῥεεῖξ οοπιπια ἰπίερτ. 71. τὸν τᾶν κράτος] τὸν τὸ τᾶν 

κρότος 10, 62, 93" 

και, ςς. “ἣν ἄνομον) τὴν ἐχνομοὸν το, 62, 64. (93. ίοτ. ἐκνομων.) 

ΧΧΎΊΠ. Ἐκ δὲ τῆς ἄς. λὰ Άπ. ςοῃ).} ἐκ δὲ τῆς κραυγῆς τε οχλξ 

ανηκαςος ἦν βοη 71. Ἐκ δὶ τῆς τυχνοτάτης] ἐκ δὲ τῆς τυχνοτητος 

19, 33, 65, ὅᾳ, 93. τε καὶ ἐμπόνε] κα τε 23» 93. 

ἣν βοή] ἦ ἣν ἢ 1 βοη 62, 93: 

ΧΧΙΧ. καὶ τὸ τᾶν ἔδαφος.) κα 71. ἅτε δὴ ὅτε. δὰ ἔπ. οοπι.} 

α 71. τότε ϑάνατον) α τότε 23. τὸν ϑανατον 62, 64, 93. 

ΤΙ. Τοίμπαι οοπηηιᾶ ἀδεεῖς 23, 44) ς ς» 71» 74. ΟΟΠΊΡΙ. Βαθεῖ ἴῃ σμᾶγ. 

τηΐποῦε Αἷεχ. 

Π. Κύριε Κύριε] καὶ εἰπὸν ομοϑυμαδον, Κυριε Κυριε 44. Οοπιρὶ. 

ἔς, αἱ εἰπαν, 74: καὶ εἰπᾶν, Κυριε ἡ]: 

καὶ Δέσποτα ττάσης κτίσεως} αὶ 4471. 

χτισεως 62. ΑΙεχ. μόναρχε) λ 44. 71. μοναρχα 64. 
πάσης κτίσεως} τάσης τὴς 

τοαντοχρά- 

: 

᾿πολλᾳ- ᾿ 

μὴ τοαριδόντα]) και μη τοεριιδοντα 43. ἤς, πε 

τε καὶ ἐχπονς 62. 

βασιλεῦ] βασιλεὺς γ4.. 

1ΠΠ. Α οοπ]. 2. 84 σοπ). σρ. ᾿ποίυΐ, ἀείιπἝ οπγηΐα 71. 

σὺ γὰρ εἶ ΑΙεχ. τοράώσσοντας τι] ἴτ. ςς. Οομιρ!. ΑἸεχ. 
λα τι 23. κρινεῖς 44. 

ΙΝ. ἀδικίαν ποιήσαντας] αδικιαν τοοιησαντες 62. 
τε6} μαδεῖ καὶ ἰπ ομαγαέϊ. πλΐπογε ΑἸΪδχ. 

Σὺ γὰρ] 

τι χρίνεις} 

καὶ γίγαν- 
καὶ ϑράσει τποεποιϑότες 

καὶ ϑεάσει πεποιϑοτας 19) 62. και ὁράσει τεποιϑοτες 93. ἔπαᾶ- 
γαγὼν αὐτοῖς] ἐπαγαγων αυτες ΠῚ. 

Ψ. Ὅσαι. ς. 6. 7. εἴ 8. ἀείιπε 44. διαϑδήλες] αδηλες 11. καὶ 
ϑείῳ κατίφλεξας] καὶ ϑείω καταφλεζας 64. καταςήσας] κατιρη- 
σας 64. 

ΨΙ. τὸν ϑρασὺν] τες ϑρασει 93. ποικίλαις καὶ πολλαῖς] κα καὶ 
πολλαῖς 62. δοκιμάσας τιμωρίαις] εδοχμασας τιμωρίαις 1ΠΙ. δα- 
μασας τιμωριαις το, ὅ5, 64,93. τὴν σὴν ϑυναςείαν] τὴν σὴν ϑυναμιν 
111. κα 23. α σὴν γ4. Οοπηρί. ἐφ᾽ αἷς ἐγνώρισας} α 23. ἐφ᾽ αἷς 
ἐγνώησαν (ἢ) 93. 

ΝΙΙ. Καὶ ἐπιδιώξαντα αὐτὸν] ἐπιδιωξαν αὐτὸ το. επιδιωξαν αυ- 
τον 62. καὶ ὄχλων τλήϑε!} καὶ σχλου τληϑει 64. βαϑει ϑα- 
λάσσης} βαϑει ϑαλασση 93. τὲς δὲ ἐμπιςεύσαντας} τες δὲ τοιξευ- 
σαντας ξζ. 

ΨΙἼΠΙ. Οὗ καὶ συνειϑότες} α οἱ 10. 
καὶ συνιδοντες 62. χαι σύνειδοντες 93. 

ΙΧ. χτίσας- -Ὑ"Ἐ»} ἐκτισας τὴν ἀμέτρητον καὶ ἀπερᾶντον γὴν 53. 
τὴν ὠπέραντον] τὴν ἀπέρατον Αἴεκ. τὴν τούλιν ταύτην] λ τὴν ςς. 
καὶ ἁγιάσας] και ἡγιασας 19, 23» 55, ό2, 64, 745) 93. ΟΟὨΡΙ. ΑΙά. 

Αεχ. και ηγάπησας 44. εἰς ὄνομα σφι] εἰς ὀνομᾶ σα 23, ςς. εἰς 

σὸν ὄνομα σοι (ουπι σοι ἱπίεγ υπς05) ΑἸεχ. τῷ τῶν ἀπάντων] λ τῷ 

44. τῶ τῶν ταντῶν "δ. προσδεῖ] πατερι 43. καὶ ταρεδόξα- 

σας] και παρεδοξας 93. ἐν ἐπιφανείᾳ] αν 23. Οομρὶ. πποιησά- 

μενος αὐτῷ ποιησάμενος ἑαυτὰ ΑἸ4ά, τῇ μεγάλου] τὰ μεγαλοπρε- 

που 93. 

οἱ χαὶ συνίδοντες 23. ΑἸεχ. 

μα υ π αν - --- - - - 



δου Τ᾽ 

τῇ μεγάλε χαὶ ἐντίμου. ὀνόματός σου. Καὶ ἀγαπὼν τὸν οἶχον τᾶ Ἰσραῆλ, ἐπηγίείλω δὴ ὅτι ἐὰν 
γένηται ἡμῶν ἀποςροφῆ, χαὶι ὶ καταλάβῃ ἡ ἡμᾶς ς ενοχωρία, χαὶ ἐλθόντες εἰς τὸν τόπον τϑτον δεηϑῶ. 

μεν, εἰσακάση τῆς δεήσεως ἡμῶν. Καὶ δὴ τοιςὸς εἶ χαὶ ἀληϑινός. Ἐπεὶ δὲ πλεονάχις ϑλιδ. 
των τῶν “πατέρων ἡμῶν ἐξοήϑησας αὐτοῖς ἐν τῇ ταπεινώσει, καὶ ἐῤῥύσω αὐτὸς ἐκ μεγάλων χινδύ. 

γων, Ἰδὲ δὴ νῦν, ἅγιε βασιλεῦ, διὰ τὰς πολλὰς χαὶ μεγάλας ἡμῶν ἁμαρτίας χαταπονόμεϑα, χαὶ 

ὑπετάγημεν τοῖς ἐχϑροῖς ἡμῶν, χαὶ πὰρείμεϑα ἐν ἀδυναμίαις. Ἔν δὲ τῇ ἡμετέρᾳ χαταπ]ώσει ὃ 

ϑρασὺς χαὶ βέξηλος ὅτος ἐπιτηδεύει καϑυξρίσαι τὸν ἐπὶ τῆς γῆς ἀναδεδειγιμένον τῷ ὀνόματι τῆς 
ν δ δ Ἁ, 93 ΄ ΄ ϑ Ν ΄“᾿ 3 “4 Ε 

δόξης σου ἅγιον τόπον. Τὸ μὲν γᾶρ οἰκητήριον σου ϑρανὸς τῷ ὐχός ἀνέφιχτος ἀγϑρώποις ἐςίν.. 

᾿Αλλ᾽ ἐπεὶ εὐδόκησας τὴν δόξαν σε ἐν τῷ λαῷ σε Ἰσραὴλ, ἡγίασας τὸν τόπον τῶτον. Μὴ ἐχδιχή- 

σης ἡμᾶς ἐν τῇ τόὅτων ἀκαϑαρσίᾳ, μηδὲ εὐθύνης ἡ ἡμᾶς ἐν βεξηλώσει" ἵνα μὴ χαυχήσωνται οἱ χα- 

ράγομοι ἐν ϑυμῷ αὐτῶν, μηδὲ ἀγαλλιάσωνται ἐγ ὑπερηφανίᾳ γλώσσης αὐτῶν, λέγοντες, Ἡμεῖς 

κατεπατήσαμεν τὴν οἶκον τῇ ἁγιασμᾷ, ὡς χαταπατξνται οἱ οἶχοι τῶν προσοχϑισμάτων. ᾽Αχά- 

ΛΈΠΠΟ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, καὶ διασχέδασον τᾶς ἀμπλακίας ἡμῶν, χαὶ ἐπίφανον τὸ ἔλεός σου 

χατὰ τὴν ὥραν ταύτην. Ταχὺ προκαταλαβέτωσαν ἡμᾶς οἱ οἰκτιρμοί σου, χαὶ δὸς αἰνέσεις ἐν 
ςόματι τῶν χαταπεπ]ωκότων χαὶ συντετριμμένων τὰς ψυχᾶς, ποιήσας ἡμῖν εἰρήνην. ᾿Ενταῦϑα ὁ 

πάντων ἐπόπ]ης Θεὸς, χαὶ πρὸ “πάντων ἅγιος ἐν ἁγίοις εἰσακόσας τῆς ἐνθέσμου λιτανείας, τὸν 
“ »“ ͵΄ ΄ 3 ’ὔ’ 3 ’ - ΝΣ » ἙΝ. ΄ δνκ. ε ὕδρει χαὶ ϑράσει μεγάλως ἐπηρμένον ἐμάςιξεν αὐτὸν, "Ἔνϑεν χαὶ ἔνϑεν χραδάνας αὐτὸν ὡς χά- 

τος νΝν 3572 Ψ 3.» γ87 , » Ν ρϑ ΄ ᾿ 7΄ Ἢ "“ 
λαμον ὑπὸ ἀνέμβ, ὥςε κατ᾿ ἐδάφες ἄπρακτον ἔτι, χαὶ τοῖς μέλεσι “«Ταραλελυμένον, μηδὲ φωνῆσαι 

δύνασθαι δικαίᾳ περιπεπλεγμένον χρίσει. ὍΟϑεν οἵ τε φίλοι χαὶ οἱ σωματοφύλακες αὐτῇ τα- 
» " ῳ ο 9.7 . ' “ 2. δ 0. 7 ΄ ὯΝ “ΙΝ 3 ΄ 

χεῖαν χαὶ ὀξεῖαν ἰδόντες τὴν χαταλαξδδσαν αὐτὸν εὐϑύναν, φοξόμενοι μὴ χαὶ τὸ ζῆν ἐκλείπῃ, τα- 
3 ΄ ν τ 3 : 
Ἐν χρύνῳ δὲ ὕφερον ἀναλεξάμενος 

ἑαυτὸν, ἐδαμῶς εἰς μετάμελον ἦλϑεν ἐπιτιμηϑεὶς, μετ᾽ ἀπειλῆς δὲ πιχρὰς ἀνέλυσε. Διαχομι- 

σϑεὶς δὲ εἰς τὴν Αἴγυπ]ον, χαὶ τὰ τῆς κακίας ἐπαύξων, διὰ δὲ τῶν ππροαποδεδειγμένων συμποτῶν 
χαὶ ἑταίρων τῷ παντὸς δικαία χεχωρισμένων, Οὐ μόνον ταῖς ἀναριϑιμήτοις ἀσελγείαις διηρχέσϑη, 

χέως αὐτὸν ἐξείλχυσαν ὑπερξάλλοντι χαταπεπληγμένοι φόξῳ. 

ΑΙεχ. ποιήσας ἡμῖν εἰρήνην] τοοιῆσον ἡμῶν εἰρηνὴν 19. ποιῆσον ἡμίν 
εἰρηνὴν 62, 64) 93. 

ΧΧΙ. ᾿Ενταῦϑα---ἐν ἁγίοις] α οὐπὶ ἱπίεγπιθά, 71. 
πάντων] ἐνταυϑα ὃ δὲ πάντων τῷ, 62, 64, 93. ΑΙά. 
καὶ Θεὸς τρὸ ΑἸά. καὶ τρὸ ττάντων] και τροπατωρ Π], 23, 55,93. 
καὶ πατροπάτωρ (Π.) ὅ2. εἰσακέσας) ἀκεσας 7γ4. εἰσακέσας δις. 
δὰ ἤη. ςοη.] καὶ ὁ σταντων Θεος εἰσαχεδας τῆς αὐτῶν λιτανείας, τον 

ϑρᾶσει ἐπήρμενον ἐμαςιζεν αὐτὸν 71. τὸν ὕδρει] τὸν ἀρτι υθρει 10, 
ὅ2, 93. τὸν αρτι 64. ἐμαάςιξεν αὐτὸν} α αὐτὸν 62, ύᾳ, 93. 

ΧΣΠΙ. Ἔνθεν καὶ ἔνϑεν} α 71. κραδάνας αὐτὸν} α ἀντον 71. 
ἄπρακτον ἔτι] -Ἐ κεισϑαι το. -Ἐ κεισαι 62. ἀπράκτον κεισϑα! ετὶ 

64. ΑΙά. ἔς, πἰῆ ετι δὲ, 93. μηδὲ φωνῆσαι] ργαπηϊτῖ. ὡςε το, 62, 
93. ὡςε μῆτε φωνῆσαι 64. ὥρε μὴ φωνῆσαι ΑΙά. μηδὲ φωνῆσαι ὅτε. 
84 ἢπ. οοῃ).} α οὐπὶ ἰπιεγηηθὰ. γ1. τεριπεπλεγμένον κρίσει] τε- 
πληγμενον κρίσει 111. τεπρώμενον κρισει 19. τσεριπεπάσμενον κρίσει 
23. τεριπεπληγμενον χρισεει ξς. πεπάρμενον Ἀρισει ό;, ὅς. σι- 
πραγμέενον κρισει 93. 

ΧΧΙΠ, Ὅϑεν οἵ τε] α τε 62, 64, 93. καὶ οἱ ---ἰδόντες } καὶ οἱ 
σωματοφυλακες αὐτὸ οξειᾶν ἰδοντες 10. και σωματοφυλᾶκες ὀζειαν 
ἰδοντες͵ ὅς, 62. ῇς, πἰῇ εἰδοτες, 93. καὶ οἱ σωματοφύλακες] κα οἱ 
ό.. αὐτῷ ταχεῖαν καὶ] α 23, 44, 71) 74. Οὐρὶ. διαθεῖ ἴῃ ομαγδῖ, 

τηΐποτε ΑἸεχ. ἰδόντες} εἰδόντες ΑΙά, εὐϑύναν] εὐϑυνῆν γ4. ΑΙά, 
εὐϑύνας ΑΙεχ. ἐκλείπῃ] ἐκλιποι 44. ἐκλιπὴ 74. καταπεπληγμέ- 
νοι φόξῳ) καταπεπληρωμένοι φοξω 62.. 

ΧΧΙΨ. ἀναλεξάμενος ἑαυτὸν] αναλεξαμενος εαὐτο ςς. αναδεξζα- 
μένος εαυτον 93. ἀναλεξάμενος αὑτὸν ΑΙεκ. μετ᾽ ὠπειλῆς ὅο. 4 
πῃ. οοπὶ.} ἀπειλας δὲ πικρὰς ϑέμενος ἄνελυσεν 10, 535,63, 64, 93. 

απειλας δὲ πικρας ἀνέλυσε φξ. μετ᾽ ἀπειλῆς ανελυσέ 71. μετ᾽ 

Χ, ἐπηγίείλω δὴ ὅτι] ἐπηγίειλω διοτι 111,23, 64) 93. 
ςροφὴ] ἡμῶν ἡ ἀποςροφὴ 23) 62, 64, 93. 
τόπον ἡμῶν 11]. 

ΧΙ. σιςὸς εἶ] ΒΑρεῖ εἴ ἰπ οδαγαξῖ. πλίθοτε ΑΪοχ. 

καὶ ἀληϑὴς (62. εχ οοττ.) 64. καὶ αληϑεις 93. 
ΧΙ]. ϑλιδέντων] ϑλιδοντων 93. ρῥγατμϊτε. καὶ ᾿ῃίεγ ὑποὸς ΑἸδχ. 

ἐῤῥύσω αὐτὰς} α αυτες 23. ἐκ μεγάλων κινδύνων} εκ μεγάλων καχων 
ΠΙ, 23, ςς9 74. (οιρὶ. 

ΧΙ. Ἰδὲ δὴ νυν] (δὲ δὲ νυν 11]. Οοπρρὶ. ΑΙ4. ,ᾳ δὴ 44, ό:, 93. 

ἅγιε βασιλεῦ] αγιε βασιλεὺς 74. καὶ μεγάλας} κα 44. καταπο- 
νόμεϑα) ργφτηϊ. καὶ ξ ΕΣ τοῖς ἔχϑροις ἡμῶν] κα τοῖς ΑΙεχ. καὶ 

παρείμεϑα} κ 93. καὶ τιαρείμεϑα ὅζς. δὰ ἔπ. ςοπι. 1 ς.}].44. “ἐν 
ἀδυναμίαις] Ἔ ἡμῶν το, 2, 64. εν ἀδυναμια 2 3... 93. 

ΧΙΝ. Ἐν δὲ τῇ} δὲ 5 ς. 6ὅ:, 64, 93. ΑΙά. ἡμετέρᾳ καταπήωώσει] 
ἡμέτερα ταπεινώσει ό2. ὁ ϑρασὺ.] ὁ ὁ δὲ ϑρασυς 64,93. ΑΙά, καϑ- 
υθρίσαι τὸν] καὶ υξρισεν τὸν 93. τῷ ὀνόματι ὅς. αὰ ἔῃ. οοη1.] ἐπὶ 
Τῷ ὀνοματι σου τω ἄγιω ἀγιον τόπον 74. 

ΧΥ. οἰκητήριόν σου] κατοικητήριον σου 64. ΑἸεχ. 

τλϊτῖ, ὁ ὅ2, ὅ4ᾳ, 93.. ἀνίφικτος] ἀνεωκτος 93. 

19, 63, 64, 93. 

ΧΥῚ. ἡγίασας] ἁγιασας 23, 64. ται, καὶ 62. 
ΧΥΝΙΙ. Μὴ ἐκδικήσῃς] μὴ καταδικάσης ΑἸά, ἐν τῇ τότων] εν τὴ 

τῶν ἐχϑρὼν 44. ἐν βεξηλώσει] ἐν τὴ βεδηλωσει ςς, 93. ἐν τὴ τάτων 
βεξηλωσει 62. ἵνα μὴ καυχήσωνται] ινῶ μὴ καυχήσονται 93. 
παράνομοι] - τοι 44. ἐν ϑυμῷ αὐτῶν] ἐν τω ϑύμω αὐτὼων ξς. 
ϑράσει αὐτῶν (62. ἴοτ. αὐτὸν) 64, 93. 
α οὐπὶ ἰηϊεττηεά, 93. μηδὲ ὠγαλλιάσωνται δες. δὰ Άπ. “οι. α ΑἸά. 

ΧΥ]]. οἱ οἴκοι] οἱ οιἰκον ὅδ. τῶν τροσοχϑισμάτων] τῶν τροσ- 

«ες φῷ 4 

ἡμῶν αἀπο- 
2 ᾿Ὶ ’ὔ ἰωὲ 

εἰς τὸν τόπον τῶτον ] εἰς: τὸν 
4 “Φ 

Ἔνταῦϑα ὁ ὗ 

καὶ ἀληϑινός} Θεὸς, καὶ πρὸ] 

ἐρανὸς} ῥτδ- 

ἀνϑρώποις ἐςίν] τ. 

«ε 

οἱ 

ἐν 

μηδὲ ἀγαλλ.---αὐτῶν 45] 

οχϑησαντων Ὡροσοχϑισμάτων 93. 
ΧΙΧ. τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν] τας ἀμπλακιᾶς ἡμῶν 74. 

πλακίας. ἡμῶν] τας αμδλακιᾶς μῶν 55. 
τὰς ὠμξλακείας ἡ ἡμῶν ΑΙεχ. 

64, 93. 
ΧΧ. Ταχὺ--οἰκτιρμοί σουΐα. α Οὔπὶ ἱπιεγηγεά, 71. τροκαταλα. 

ἡμᾶς] λα ῆμας ςς, 62, 74. ΟΟπρὶ. Πδθεῖ ἡ ἡμᾶς ἴῃ σμαγαᾶ,. πημ. ΑἸοχ. 
καὶ δὸς αἰνέσεις καὶ δὸς αἰνεσιν ςςγ64. ἐν εύματι) ἐν τω ξομᾶτι 62. 

τὰς ἀμ 
τας ἀμαρτιας ἡμῶν 74. 

τὸ ἔλεός σον] το προσωπὸν σου 19, ό2, 

ἀπειλῆς δὲ πικρᾶς] μετὼ ἀπειλῆς δὲ πικρᾶς ϑέμενος ΑἸεχ. 

ΧΧΝ. εἰς τὴν Αἰγυπῆο] εἰς τὴν ἐρημον ὁ Φιλοπατωρ 62. - ὁ Φι- 

λοπατωὼρ ό4, 93. καὶ τὰ τῆς κακίας] καὶ τας τῆς καχιᾶς 62. και 

μέτα τῆς κακιας γ1. διῶ δὲ τῶν] δια τειτῶν ς ς» 74. Οοπρὶ. ΑΙεχ. 

τροαποδεδευγμένων] ττρουποδεδενγμένων 62, 64, 93: συμποτῶν] συμ- 

πόνων 44) γι. Οοπιρὶ. ΑΙά: ὅλος. α 7γ4φ. καὶ ἑταίρων] καὶ ετερὼν 

23, 64, γ1,) 93. ΑἸά. κεχωρισμένων) κεχωρισμενον 237 93: 

ΧΧΥῚ. ταῖς ἀναριϑμήτοις} ταις νὼ; ὅ4.. ταις ἐξανα- 

ΚΕΦ, πὶ, 

ΙΟ. 

[1,12, 

22. 

23. 

24. 

2ξ. 

26. 
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ἀλλὰ χαὶ ἐπὶ τοσῶτον δ ασεῦ προηλνϑεν, ὥ ὥςε δυσφημίας ἐν τοῖς τόποις συγίξασϑαι, χαὶ πολλὲς 

τῶν φίλων ἀτενίζοντας εἰς τὴν τῇ βασιλέως πρόϑεσιν χαὶ αὐτὲς ἕπεσθαι τῇ ἐχείγου. θελήσει. 

Προέϑετο δὲ δημοσίᾳ χατὰ τῇ ἔϑνες διαδδναι ψόγον" χαὶ ἐπὶ τῇ χατὰ τὴν αὐλὴν τούργε ςἥλην 

ἀναςῆσας, ἐξεκόλαψε γραφὴν, Μηδένα τῶν μὴ ϑυόντων εἰς τὰ ἱερὰ αὐτῶν εἰσιέναι, «πάντας δὲ 

τὸς Ιεδαίες εἰς λαογραφίαν χαὶ οἰχετιχὴν διάϑεσιν ἄχϑηναι, τοὺς δὲ ἀντιλέγοντας βίᾳ φερομέ- 

, γ8ς τ ζῆν μεταςῆσαι, Τότες τε ἀπογραφομένες χαράσσεσναι καὶ διὰ πυρὸς εἰς τὸ σωμᾳ παρα- 
σήμῳ Διονύσου χισσοφύλλῳ, οὗς χαὶ χαταχωρίσαι εἰς τὴν προσυνεςαλμένην αὐϑεντίαν. Ἵνα δὲ 
μὴ τοῖς σσᾶσιν ἀπεχϑόμενος φαίνηται, ὑπέγραψεν, Ἐὰν δὲ τινες ἐξ αὐτῶν προαιρῶνται ἐγ τοῖς 

χατὰ τὰς τελετὰς μεμυημένοις ἀναςρέφεσθαι, τέτες ἰσοπολίτας ᾿Αλεξανδρεῦσιν εἶναι. "Ἔνιοι 

μὲν ὅν ἐπὶ ππόλεως τὰς τῆς πόλεως εὐσεξείας ἐπιδάϑρας ςυγᾶντες, εὐχερῶς ἑαυτὰς ἐδίδοσαν, ὡς 

μεγάλης τινὸς χοινωνήσοντες εὐχλείας ἀπὸ τῆς ἐσομένης τῷ βασιλεῖ συναναςροφῆς. Οἱ δὲ πλεῖ- 

«οἱ γενναίᾳ ψυχῇ ἐνίσχυσαν, καὶ οὐ διέξησαν τῆς εὐσεξείας" τά τε χρήματα περὶ τῇ ζῆν ἀντι- 
χαταλλασσύμενοι, ἀδεῶς ἐπειρῶντο ἑαυτὰς ῥύσασϑαι ἐχ τῶν ἀπογραφῶν. Ἐὐέλκιδες δὲ χαϑειςή- 
χεισαν ἀντιλήψεως τεύξεσθαι χαὶ τὸς ἀποχωρᾶντας ἐξ αὐτῶν ἐδδελύσσοντο, χαὶ ὡς πολεμίες τᾶ 
ἔϑνες ἔχρινον, χαὶ τῆς χοινῆς συναναςροφῆῇς χαὶ εὐχρηςίας ἐςέρεν, β 

Α ΚΑΙ μεταλαμξάνων ὁ δυσσεξὴς, ἐπὶ τοσᾶτον ἐχόλησεν, ὥςε οὐ μόνον τοῖς χατ᾽ ᾿Αλεξάνδρειαν 

διοργίζεσϑαι, ἀλλὰ χαὶ τοῖς ἐν τῇ χώρᾳ βαρυτέρως ἐγαντιωθῆναι, χαὶ προςάξαι σπεύσαντας 
ρ ’, κω ᾿ Ἁ, ἙΝ φ ΄ “. ζη δὲ Τό δὲ 9 ΄ 

συναγαγεῖν σᾶγτας ἐπιτοαῦτο, χαὶ χειρίςῳ μόρῳ τ ζῆν μεταςησαι. Τϑτων θὲ οἰκογομουμένων, 

φήμη δυσμενὴς ἐξηχεῖτο χατὰ τῇ γένους ἀγϑρώποις συμφρονδσιν εἰς χαχοποίησιν, ἀφορμῆς διδὸ-- 

μένης εἰς διάϑεσιν, ὡς ἂν ἀπὸ τῶν γομίμων αὐτὰς χωλυόντων.. Οἱ δὲ ᾿Ιουδαῖοι τὴν μὲν πρὸς τὰς 

. βασιλεῖς εὔνοιαν καὶ πίςιν ἀδιάςροφον ἦσαν διαφυλάσσοντες" Σεξόμενοι δὲ τὸν Θεὸν χαὶ τῷ τἔ- 

τὸ νόμῳ “πολιτευόμενοι, χωρισμὸν ἐποίεν ἐπί τινῶν χαὶ χαταςροφάς" δὲ ἣν αἰτίαν ἐνίοις ἀπεχ-- 

δεῖς ἐφαίνοντο. Τη δὲ τῶν δικαίων εὐπραξίᾳ χοσμᾶγτες τὴν συναγαςροφὴν, ἅπασιν ἀνθρώποις 

οἰϑμητοις 93. ἀσελγείαις διηρκέσϑη] ἀσεξειαις διηρκεσϑη όὅ2. κα-Ἦὀ 4. τοις τῆς ευσεδουσι ἐπὶ βαϑροις πολήτειας ςοιχουντες 93. 'ό- 
χιάες διηρκεσθη ό4. ασεξειας διηρκεσϑὴη 93. καὶ ἐπὶ τοσῆτον] καὶ λέως 23} μαῦδεῖ ἴῃ) οἤάγόξ. πιίμογο ΑἸεχ. ἐπιξαάϑρας ευγῆντες] ἐπι- 
ἐπι τόσατο ςς. ϑράσες τροῆλϑεν] ϑρασος Ὡροηλϑὲν 23, ςςΞ. ὥγρε δαϑρα ευγᾶνται ΑΙεχ. εὐχερῶς] εὐχεύρως 93. ἐδίδοσαν] εδιδὲν το, 
δυσφημίας} ὡςε δυσφημας ςς.-. τῶν φίλων} τῶν φυλων ὅ2Ζ. ἀτενί-. 6 2,64,93. ὡς μεγάλης---εὐκλείας] ὡς μεγαλης ἐὐχλοας χοινώνησον- 
ζοντας} ατενιᾷειν.23. καὶ αὐτὲς ἕπεσϑαι] και αὑτες ἐσεσϑαι 71. τες 44. κοινωνήσοντες] χοινωνησαντες 9,4. ἀπὸ τῆς ἐσομένης] ὑπὸ 

ΧΧΝΙ]. Προέϑετο δὲ] α δὲ 43, ςς, 74. Οοτρί. -ἰ ὁ βασιλεὺς τῆς ἐσομένης αντοις 19, 62, 93. υπὸ τῆς ἐσομένης 64. (οπηρί. 
όα, 64, 93. ΑἸά. μδεῖ δὲ ἴῃ οἰαταές. πηΐϊποῦε Αἰεχ. ψόγον} φοξον ΧΧΧΙΠ. ἀντικαταλασσόμενοι] αντιλλασσομενοι 62. αδιὼς ἐπει-. 
44. καὶ ἐπὶ τὰ} α καὶ 23, 44» ς 5») 74. Ὁοπιρὶ, Παδεῖ καὶ ἴῃ ομαγαθ. ρῶντο] ἡδεως ἐπέερωντο 64. ἑαυτὰς ῥύσασϑα!] εαὐτες ρυεσϑαι 10, 
τὐἴποτε ΑἸεχ, καὶ ἐπὶ τὰς-ὐργε} καὶ ἐπὶ τες χατὰ τὴν αὐλὴν 02, 64, 93. 
πυργους 19. 62, 649φ93. ΑἸά. ςήἥλην ἀναςήσας} ξηλας αγαςησας 64. ΧΧΧΙΙΠ. Εὐέλπιδες δὲ] εὐελπιδὲς τε 111,23, 62, 64. Οορ!. Εὐ- 

ες ἀξεκόλαψε γραφῆν) ἐχολαψεν. γραφὴν 23. 44) 71,74. Οὐοπιρὶ. ΑἸεκ. ὀ λπιδες δὲ---τεύξεσϑα:] α οὐπὶ ἰπιεγηηοά, γ1. καὶ ὡς πολεμίες] καὶ ὡς 
ΧΧΥΉΙ. μὴ ἡ ϑυόντων} μεϑυοντων γ4. εἰς τὰ ἱερὰ] ἐπι τα ρα τες πολεμιες 62,93. καὶ τῆς κοινῆς ὃς. δὰ ἔπ. οοπ).}.λ 71. ἐρέ- 

11. αὐτῶν εἰσιέναι] αὐτὸν εἰσιεναι 65. εἰς λαργραφίαν] ἐςς λα» ρν)} Ὑ αμα 62. 

γραφιαν 44. - καὶ οἰκετικὴν διάθεσιν) καὶ ἐκετικὴν διαϑεσιν 7γ1. τὲς 
δὲ ἀντιλέγοντας) και τες ἀντιλεγοντας ό2, ὁλ, 93. βίᾳ φερομένες) 1. ἊἋ καὶ μεταλαμδ.}, ἃ 62. ΑΙεχ. αμα καὶ μεταλαμᾷ. 64. 
διαφερομένους 94. τῇ ζὴν μεταςῆσαι) τὰ ζὴν μεταναφῆσαι ἴ9,) ὅ2. “71. ὁ ϑυσσεθὴς] ργαπήιε, καὶ 71. ἐπὶ τοσοῦτόν ἐχόλησεν] ἐπὶ 
τὸ ζην μεταρηναι 5. τόσατον εἐχολᾶσεν (0) γι. ἐπὶ τοσῦτον ἐξεχόλησιν ΑΙεχ. τοῖς 

ΧΧΙΧ. Τύτες τεῖ τοὺς τε 111, 4.4,.62, 64, 71, 74. Οομηρί. ΑΙ4. κατ᾽ ᾿Αλεξανδρειαν] α τοις 74. Οὐοπιρί. ΑἸ4. διοργίζεσϑα!ι] οργιζιε- 

κ τε 93. χαράσσεσϑαι] χαρασσασϑαι 1Π. χαρας ἐσεσϑαι τς. σϑαι ΠΙ. δϑιοριζεσϑαι 23. βαρυτίρως ἐναντιωθῆναι) βαρυτερος 

καὶ διὰ συρὸς} α και, 62) 64, 93. ΑἸά. εἰς τὸ σῶμα] κα ςς. ταρα- εναντιωθηναι 93. σπεύσαντας) σπευσαντες 93. σπεύδοντας ΑἸΪεχ. 

᾿σήμῳ] τταρασημους' 65, 64. (93. ἴοτ. παρασιμους.) . σαρασήμῳ--. 11. Τάτων δὲ οἰκονομεμένων] τάτων δὲ οικοδομαμένων ΠΙ1. ἐξηχεῖ- 

καταχωρίσαι] σαρασημεῆς Διονυσω  κισσοφυλλω" ἃς πιροκαταχώρισαι το] ἐζεχειτο 111. ἀνθρώποις} ανϑρωπους 44. εἰς κακοποίησι»] 

19. Διονύσε] Διονυσὼ "33, γ4. ἃς καὶ ὶ καταχωρίσαι] ἃ ὃς καταχω- κα 74- διδομένης εἰς διάϑεσιν] διδομένης εἰς μεταϑεσιν το. ὡς ἂν 

βῆσαι 23. κ και 44. ἃς καὶ κατεχώρισεν 64. ΑἸά. εἰς τὴν ρσσ. ἀπὸ] αν 62." τῶν νομίμων) τον νομῶν 64. 

ὟΣ 

5 
΄σι δ ρον ἄν τ τῷ 
ἜΣ ̓ 

ὑνεςαλμένην) εἰς τὴν τοροσυνεαμενὴν ς ς. εἰς τὴν ροσυνεςαλμεένων 62. 11. Οἱ δὲ ἸἸεδαῖοι] οἱ δὲ οἱ Ιεδαιοι 93. πρὸς τὰς βασιλεῖ χρδε. ἐς 25 

εἰς τὴν προνομησαμένην Αἰά. αντας βασιλεις 44. ἦσαν διαφυλάσσοντες ἡσαν φυλασσοντες 11], 

ΧΧΧ. Ἵνα δὲ μὴ] α μη ὅ2Ζ. μὴ τοῖς τᾶσιν) τοις τᾶσι μὴ 190, ον 45, 62, 64, 93. 

64, 93. ἀπεχϑόμενος] απεχομένος τῷ. ἀπεχρμεένοις 33. Ἐὰν δὲ ΙΨ.- Σιεξόμενοι δὲ] σεξομενοι δὴ 23. α δὲ ἐς. σεδομενοι τε 62, 64, 

τινες ἐξ αὐτῶν] εἰ δὲ τις αὐτῶν το, 62,64, 93. ττροαιρῶνται ἐν τοῖς} 3. καὶ τῷ τότε] καὶ τω αὐτὸ ςς. ,γόμῳ τοολιτευόμενοι} νομὼ 

τροαιρηται τοῖς 19. τροσαιρειται τοις 62. ὥροηρηται τοις ὅ4. τρο- ππκολιτευερϑαι 93. χωρισμὸν --καταςροφας] χώβισμον ἐποιᾶντο κατὰ 

εἰρηται τοις 93. κατῶ τὰς ὑμεν α τὼς Αἰεχ. ἀναςρίφεσϑαι)υ τας τροφας 190.« ἐποίξν) ἐποιαντο ξς, 93. ἐπὶ τινων] ἐπι τῶ,33. 

συναναςρέφεσϑαι 19) 62, 6. 93: . ᾿Αλεξανδρεῦσιν εἶναι. Αλεξανόρε- λςς. τω 62. επι αυτοις 64. ΑἸά. ἐπι τοις 9ΏΉ.: ἐπί τινων χα!] ἐπὶ 

ἀιννναν γὰ: τῷ 111. καὶ καταςροφας]} κατα τὰς τροφας (23. ἰερίτιν σοη)υηέ. ) 

ΧΧΧΙ. ἼἜνιοι μὲν ὅν] μαῖνες ἄν ἴῃ Ἵοδαγδᾶ. ποΐποῖς ΑΙεχ. ἐπὶ πόϑ ὄ, 64. χατὰ ὙΡΑΘΟΣ (πηατρ. οοττ. κατας, ροφας) 55. ΑΧαὶϊ 93. κατὰ 

λεως] ἐπιπολέως ({εο. π;. ἐπιπολαίως) 23. τὰς τῆς τοόλεως---ςυγᾶν- ςροφάς ΑΙά, ἐνίοις ἀπεχθεῖ;] ἐνιοι ἀπέχθεις 1Π1. «νιοις ἐπαχθεις γ4. 

τες τοις τῆς εὐσέδους ἐπι βάϑροις πολιτείας ςυχοὺντες (Π0) 19. τοις Ψ. τὴν συναναςροφὴν] τὴν αναςροφῆν ι9, 62. καϑειγήκεισαν] 

τῆς εὐσεδους ἐπι βαϑροις πολιτείας φείχεντες 62. ἔς, ἈΠ. φοιχέντες, καϑερηχᾶσιν 93. 

νον. Υ. | 4.8 

"1: 
ΠΣ; 

͵ἐὠἐλ.- 



ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ. Γ. 

ἀπε σι Σν τὐλξον, εν 3 τὰς, οὐΝοοον τὰ ΠΕ ; Ἵ ΚΕΦ, ῃ], εὐδόκιμοι χαϑειςήχεισαν. Τὴν μὲν ὅν “περὶ τὸ γένες ἐν πᾶσι ϑρυλλεμένην εὐπραξίαν οἱ ἀλλύ..ς 
φύυλοι ἐδαμῶς διηριϑμήσαντο. Τὴν δὲ ππερὶ τῶν πτροσχυνήσεων χαὶ τροφῶν διάςασιν ἐὐρύλλουν, 5. 
φάσχοντες μήτε τῷ βασιλεῖ μήτε ταῖς δυνάμεσιν ὁμοσπόνδες τὰς ἀνθρώπους γενέσϑαι, δυσμενεῖς 
δὲ εἶναι χαὶ μέγα τι τοῖς πράγμασιν. ἐναγτιθμένες" χαὶ οὐ τῷ τυχόντι περιηψψὰν Ψόγῳ.. Οἱ δὲ 5. χατὰ τὴν σύλιν Ἕλληνες ἐδὲν ἠδιχημένοι, ταραχὴν ἀπροσϑδόχητον «τερὶ τὲς ἀνϑρώπες νεωρξντές, 
χαὶ συνδρομὰς ἀπροσχόπους γινομένας, βοηϑεῖν μὲν οὐχ ἔσϑενον" τυραννικὴ γὰρ ἦν ἡὶ διάϑεσις: 
πταρεχάλεν δὲ χαὶ δυσφόρως εἶχὸν, χαὶ μεταπεσεῖσϑαι ταῦτα ὑπελάμξαγον. Μὴ γὰρ ὅτως πα- 
ροραϑήσεται τηλιχδτο σύςημα μηδὲν ἠγνοηχώς. "δὴ δὲ χαΐ τινες γείτονές τε χαὶ φίλοι χαὶ συμ-. 
πραγματευόμενοι, μυςικὼς τινὰς ἐπισπώμενοι, πίςεις ἐδίδαεν συνασπιεῖν, χαὶ “πᾶν ἐχτενὲς προσ- 
οἴσεσϑαι πρὸς ἀντίληψιν. ᾿Εχεῖνος μὲν οὖν τὴ χατὰ τὸ παρὸν εὐημερίᾳ γεγαυρωμένος, χαὶ οὐ 
χαϑορῶν τὸ τῇ μεγίςε Θεξ χράτος, ὑπολαμδάνων δὲ διηνεχῶς ἐν τῇ αὐτῇ διαμένειν βελῇ ἔγραψε 
χατ᾽ αὐτῶν ἐπιςολὴν τήνδε. Βασιλεὺς Πτολεμαῖος Φιλοπάτωρ τοῖς χατ᾽ Αἴγυπῆον, χαὶ χατὰ τό. 
πον ςρατηγοῖς χαὶ ςρατιώταις, χαίρειν χαὶ ἐῤῥώσσαι. “Ἐῤῥωμαι δὲ καὶ ἐψὼ αὐτὸς χαὶ τὰ. πρά-᾿ 
γματὰα ἡμῶν. Ἔχ τῆς εἰς τὴν ᾿Ασίαν γενομένης ἡμῖν ἐπιςρατείας, ἧς ἴςε καὶ αὐτοὶ, τῇ τῶν ϑεῶν 
πρὸς ἡμᾶς ἀπροπ]ώτῳ συμμαχίᾳ, καὶ τῇ ἡμετέρᾳ δὲ ῥώμῃ κατὰ λόγον ἐπ᾽ ἄριςον τέλος ἀχϑεί: 
σης, Ἡγησάμενα μὴ βίᾳ δόρατος, ἐπιεικείᾳ δὲ χαὶ πολλῇ φιλανθρωπίᾳ τιϑηνήσασϑαι τὰ χατ-. 
οἰχάγτα χοίΐλην Συρίαν. χαὶ Φοινίκην ἔϑνη, εὐποιησαί τε ἀσμένως. Καὶ τοῖς χατὰ πόλεσιν ἱεροῖς 
ἀπονείμαντες προσόδους ππλείςας, προήχϑημεν χαὶ εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα, ἀναξάντες τιμῆσαι τὸ 
ἱερὸν τῶν ἀλιτηρίων χαὶ μηδέποτε ληγόντων τῆς ἀνοίας. Οἱ δὲ λόγῳ μὲν τὴν ἡμετέραν ἀποδεξά-. 
μένοι παρασίαν, τῷ δὲ πράγματι γόϑως, προϑυὺμηϑέντων ἡμῶν εἰσελϑεῖν εἰς τὸν ναὸν αὐτῶν, χαὶ 

17. 

τοῖς ἐχπρεπέσι χαὶ χαλλίςοις ἀναϑήμασι τιμῆσαι, Τύφοις φερόμενοι. σαλαιοτέροις, εἴρζαν ἡμᾶς 18. 
τῆς εἰσόδα, ἀπολειπόμενοι τῆς ἡμετέρας ἀλχῆς, δ ἣν ἔχομεν πρὸς ἅπαντας ἀγ)ρώπες φιλαγϑρω-. 
χίαν. Τὴν δὲ αὐτῶν εἰς ἡμᾶς δυσμένειαν ἔχδηλον χαϑιςάντες, ὡς μονώτατοι τῶν ἐθνῶν βασιλεῦσι 
χαὶ τοῖς ἑαυτῶν εὐεργέταις ὑψαυχενᾶντες, ἐδὲν γνήσιον βέλονται φέρειν. . Ἡμεῖς δὲ τῇ τότων 
ἀνοίᾳ συμπεριενεχϑέντες, χαὶ μετὰ γίχης διαχομισϑέντες, χαὶ εἰς τὴν Αἴγυπῆον τοῖς πᾶσιν ἔϑνεσι 
φιλανϑρώπως ἀπαντήσαντες, χαϑὼς ἔπρεπεν ἐποιήσαμεν. Ἔν δὲ τότοις πρὸς τὰς ὁμοφύλους αὐ. 

10. 

20. 

21. 

ΝΙ. ϑρυλλουμένην] ϑρυλλουμένων 74... 
σᾶντο 44. ᾿ 

ΝΙΙ. γενέρϑα!} γινεσϑαι 44, ςς, 71) 74. ΟΟπιρΙ. Αἰεκ. καὶ 
Μέγα τι} α τι ἐς. περιῆψαν ψόγῳ] τεριηψαντο φοξω 111. τερι- 
ἡψαν ψογον 93. περιήψαντο ψόγῳ ΑἸοχ. 

ΝΠ]. περὶ τὰς ἀνθρώπους] περὶ τὲς ἄνδρας ΑἸεχ. 
Ὡκ ἐξένον 71. ὃκ ἔσϑανον ΑΙεχ. ἦν ἡ διάϑεσις] α ἡ 64. 
πεσεῖσϑα!) μεταπεσεῖσϑαι τε ΟοΠΙρΙ. 
ΟΟΧ. παροραϑήσεται)] τταροραϑησεσϑαι 23, ςς, 71, 93. Αἴεχ. 
παραδοϑήσεσϑαι 44. παραϑησεσϑαι 64. ΑἸά. ταροραϑήσεται τη- 
λικᾶτο] τταροραϑήσεσϑαι τηλικουτον 19, (62. εχ ςοττ.) 74. μηδὲν 
ἡγνοηκωώς] μηδὲν ἡγνοῆκος ΠΙν 23, 64. ΑἸά. 

Χ, γείτονέςτε] τε 64. καὶ συμπραγματευόμενοι] , και ὅς, 64, 

Ν 

ἐκ ἔσϑενον] 
Ά 

καὶ μετα- 

΄ 93- τινας. ἐπισπώμενοι) τινας ἐπεσπῳντο ςς. τινας ἐπιπομενοι (ἢ) 
93- συνασπιεῖν] συνασπισειν 23. συνασπιζειν 64. ΑἸά. καὶ πᾶν 

ΟΝ Ἶ 
ἐκτενὲς}] καὶ σαντας εἐκτενες (στάντας δχ Τοτγ. ἴες. τη.) 23. τροσ- 
οἴσεσϑα!:}) α 64. τροσιεσϑαι 71, 74. Οοπιρὶ. ΑἸά. 

ΧΙ. ᾿Εκεῖνος μὲν ἦν] εν 62. τὸ τῷ μεγίςε Θεξ] τὸ τὰ Θες με- 
γιξον 71. ἐν τῇ αὐτῇ ὅζο. δὰ ἔῃ. ςοη).} ἐν τὴ τοιαυτη διαμενειν δὺ- 
ναμει ἐγραψεν ἐπιςολὴν κατ᾽ αὐτῶν τηνδὲ 19, 062. ἔς, ηϊῇ εν τὴ αντη, 
64,93. ἐπιςολὴν τήνδε] ατως 44. ; 

ΧΙ]. καὶ κατὰ τόπον] , καὶ 62, 93. κα 71- 
λχαᾶι τς. 71. καὶ ἐῤῥῶσϑαι) α καὶ 44. κα 71. 

ΧΙ. εείξ σοπηπιδ ἰπίεριπὶ γ1. καὶ ἐγὼ αὐτὸς] καὶ αὐτος 
ἔγὼ 44, 64. ΑΪεχ. 

ΧΙΝ. Ἐκ τῇς]. ἐκ 44, ἐς, 71, 74. Οοπιρί. ΑἸεχ. εἰς τὴν ᾿Ασίαν] 
κατα τὴν Ἀσιᾶν 23. ἐπι την’ Ασιαν 71. ἡμῖν ἐπιςρατείας} μιν 
φρατειας 93. ἧς ἴξε καὶ αὐτοὶ ὅζο. δὰ ἤη. οοπ).] α γί. καὶ 
αὐτοὶ} καὶ αὐτὸς 92. τῇ τῶν ϑεῶν δζς. δὰ ἔῃ. ςοπι.Ἷ τὴ των ϑεὼν 
ἀπρωιτὼ συμμαχρο κατα λογον ἐπι τελος ἀχθεισας τς. πρὸς ἡμᾶς] 
λ 323, 44) ες, 62, γ4, 93. (οπηρί. Παῦθεὶ ἴῃ ομαγαέϊζ. πηΐποσε ΑἸθχ. 

Ά 

καὶ ςρατιῶταις] 

ἀπροπ]ώτῳ συμμαχίᾳ} απροπίωτως συμμαχία ςς. απροπίωτος συμ-. 
μαχία 62. ἀπροσπίωτω συμμαχια ὅ4. ΑἸά. ἀπροσπῆωτως συμμα.- 

διηριϑμήσαντο] διηρμω- Ὁ χια 93. καὶ τῇ ἡμετέρῳ δὲ ῥώμῃ} α 23, 44. ς ς, 62, 74, 93. Οοπιρί. 
μαδεῖ ἴῃ ομαγαῦϊ. τηΐηοσε Αἶθχ. ἐπὶ ἄριςον τέλος] αὶ ἀριφὸν 23, 44) 

ξς, 62, 74. 93. ΟΟπρΙ. μιαρεῖ ἄριςον ἴῃ οἰαγδέϊ. τηϊπογε Αἰοχ.. 

ΧΥν. Ἡγησάμεϑα] -᾿ ὃν 64.. Α]4ά.. μὴ βίᾳ δύρατος) μη δια δο- 

βᾶτος ςξς, 74. καὶ πολλῇ φιλανθρωπίᾳ} πολλὴ καὶ φιλανϑρωπια 
ό2, 93. κ71-. τῶ κατοικᾶντα] τὰ κατα 23. κα τῶ Αἴεχ, κοίλην 
Συρίαν] κατα κοιλην καὶ Συρίαν 62. ,.,7γ1. καὶ Φοινίκην ἔϑνη] α 7:1. 

εὐποιῆσαΐ τε ἀσμένως} ευποιησαντες «βμκενως 111. ὃ καὶ ποιησαντες 
ἀσμένως 10, 62, 64, 93. εὐποιήσαντες μεν 23. ὁὃΘ6Ὄ ᾿ 

'ΧΥῚ. Καὶ τοῖς κατὰ πόλεσιν] καὶ τοις κατὰ πολιν 10, 62, 93. 
Ργϑιιηΐτ. ὡς 23. τροήχϑημεν] τροσηχϑημεν ΠῚ, 44. Οοπιρί. καὶ 
εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα] καὶ εἰς Ἱερεσαλημ, 62, 64, 93. τῆς νοίας] 
α τῆς 62, 64. ΑἸά. απονοιᾶς 93,..ϑ ἜΝ 

ον ΧΥΤ, Οἱ δὲ λόγῳ---σαρουσίαν] οἱ δὲ λογον μεν αποδεξαμενοι τὴν 

ἡμετερᾶν ταρουσιᾶν τ9. ἔς, πῆ λογω μεν, ό2, 93. ἀποδεξάμενοι 
παρουσίαν] αποδεξαμενοι τὴν ἡμέτεραν τταρουσιᾶν͵ 23. 
ϑέντων ) ῥΓαΡΠΙΪ τ. καὶ 44,71. ἡμῶν εἰσελθεῖν] α ἐσελθειν 62. 
τοῖς ἐχπρεπέσι) καὶ τοῖς εὐπρέπεσι 74. καὶ τοῖς ἐκπρεπέσι ὅτο. δά 

βη. σοπ}.} α 71. ' 

, 
και 

ΧΥΠ1. Τύφοις φερόμενοι) τυποις φερομενοι ΄ςς. παλαιοτέροις]. 
ταλαιότεροι 93. εἶρξαν ἡμᾶς] εἰσηξαν ἡμᾶς 93. απολειπόμενοι] 
λείπομενοι 111, το, 23) 44.) ς ς, 62, 74, 93. ΟΟἸρ͵. απολειπόμενοι 

δες. δὰ ἔπ. σοτη. ἴε4ᾳ.] 71. τρὸς ἅπαντας ἀνθρώπες] α ανϑρωπες 
44. φιλανϑρωπίαν] φιλιαν 62, 64, 93. ΟΟῃΡΙ. Ψ 

ΧΙΧ. εἰς ἡμᾶς δυσμένειαν} προς ἡμας δυσμενειαν ςς. ἔκδηλον 
καϑιςάντες]} ἔκδηλον καϑίιςωντες 19, 62, 64, 93. τῶν ἐϑνῶν βασι- 

λεῦσι] τῶν εϑνων βασιλευειν 19, ὅς, 934. δὲν γνήσιον] δὲν γνησίως 
19, ὅ2, 64, 93: βλονται φέρειν] βελονται φρονεῖν το, 64» 93. βε- 
λονται φρονᾶντες 62. . 

ΧΧ, καὶ μετῶ νίκης] α καὶ 44, 74. ΑΙά. 

α καὶ 62, 64, 93. ἐποιήσαμεν] ἐποιησᾶν ςς. 
ΧΧΙ. διά τε τὴν συμμαχίαν] α τε ὅ2, 64, 93. α 

μένα] α τὰ ξς. ἀρχῆϑεν] καὶ τῷ απ αρχης (αὶ. ὠπαρχῆς) 10, 62, 

καὶ εἰς τὴν Αἴγυκῆον) 

Ἁ 

καὶ τὰ τεπιςευ- 

τροϑυμη- 



, 

ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝΓ. 
ΚΕΦ. 1Π. : ᾿ 

22.- 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

20. 

30. 
ΚΕΦ. 
ΙΝ. 

.. 

3. 

"ἢ μασϑίων] κα 44. 71- 

τῶν μνησικακίαν ἅπασι γνωρίζοντες, διά τε τὴν συμμαχίαν χαὶ τὰ τετιςευμένα μετὰ ἀπλότη- 
τος αὐτοῖς ἀρχῆσϑεν μύρια πράγματα τολμήσαντος, ἐξαλλοιῶσαι, ἐξαλήϑημεν χαὶ πολιτείας αὐ- 

τὰς ̓ Αλεξανδρέων χαταξιῶώσαι, χαὶ μετόχες τῶν ἀεὶ ἑερέων χαταςῆσαι. Οἱ δὲ τἀγαντίον ἐχδεχό- 

μενοι, χαὶ τῇ συμφύτῳ χαχοηϑείᾳ τὸ χαλὸν ἀπωσάμενοι, διηνεχὼς δὲ εἰς τὸ φαῦλον ἐκχνεύοντες, 
» “ 3 7 . 5. Ζ, Ζ 2 Ν “ 7΄ ξ ΄ “ “ - 

Οὐ μόνον ἀπεςρέψαντο τὴν ἀτίμητον πολιτείαν, ἀλλὰ χαὶ βδελύσσονται λόγῳ τε χαὶ σιγὴ τοὺς 

ἐν αὐτοῖς. ὀλίγους πρὸς ἡμᾶς γνησίως διακειμένους, «παρέχαςα ὑφορώμενοι διὰ τῆς δυσχλεεςάτης 

ἐμξιώφεως διὰ τάχες ἡμᾶς χαταςρέψαι τὰ χατορϑώματα. Διὸ χαὶ τεχμηρίοις χαλὼς ππεπεισμέ- 

γοι. τότες χατὰ πάντα δυσνοεῖν ἡμῖν τρόπον, χαὶ προνούμενοι, μήποτε αἰφνιδίε μετέπειτα ταραχῆς 

ἐγςάσης ἡμῖν, τὸς δυσσεδεῖς τἅὅτες χατὰ γώτα προδότας χαὶ βαρδάρες ἕ ἔχωμεν πολεμίες, ΠῚ γῚ 

τετάχαμεν. ἅμα τῷ προσπεσεῖν τὴν ἐπιςολὴν τήνδε, αὐδὼρὶ τοὺς ἐννεμομένους σὺν γυναιξὶ χαὶ 

τέχνοις μετα ὕδρεων χαὶ σχυλμὼν ἀποςεῖλαι πρὸς ἡμᾶς ἐνδεσμοῖς σιδηροῖς πάντοϑεν χαταχεχλει- 
σμένες, εἰς ἀνήκεςον χαὶ δυσχλεὴ πρέποντα δυσμενέσι φόνον. Τότων γὰρ ὁμδ χολασϑέντων, δὲ- 

΄ 9 ΝΆ 3 ΄, ΄ , ςι κω. Ἁ, ΄ Ρ 3 . 4 " ΄ ΄ 

ἐἰληφᾶμεν εἰς τὸν ἐπ!ίλοιίτον χρόνον τελείως ἡμῖν τὰ “Φραγμᾶτα εν εὐςαϑείᾳ 'χαι βελτίςη διαϑέ- 

σει χαταςαϑήσεσϑαι. . Ὃς δ᾽ ἂν σχεπάσῃ τινὰ τῶν ᾿Ιεδχίων ἀπὸ γεραιδ μέχρι γηπίδ μέχρε τῶν 
᾿ ΄ 9 2 ΄ 3. ᾿ , , ΄᾿ ν δ φΖ 2. » 
ὑπομασϑίων, αἰσχίςοις βασάνοις ἀποτυμπανισϑήσεται πραγοιχί, Μηγνύειν δὲ τὸν βελόμενον, ἐφ 
» νὸν» “Ζ “Ὁ 2 ΄ εν ν" 3. 7 ΄ Νν 2 " “-ὠ 53 ΄᾽ ἐν 
ᾧ τὴν δσίαν τῇ ἐμπίπ]οντος ὑπὸ τὴν εὐϑύναν λήψεται, χαὶ ἐχ τοῦ βασιλιχοῦ ἀργυρίου δραχμὰς 

δισχιλίας, καὶ τῆς ἐλευθερίας τεύξεται χαὶ ςεφανωϑήσεται. Πᾶς δὲ τόπος ὃ ἐᾶν φωραϑῇ τὸ σύν- 
ὦ ϑ ἴω » Ν, " ξ΄ Ν᾿, ’ " ΄ . Ν ΄ 

ολον σχεπαζόμενος Ιεδαῖος, ἄδατος χαὶ πυριφλεγὴς γινέσϑω, χαὶ πάσῃ ϑνητὴ φύσει χατὰ πάντα 

ἄχρηςος φανήσεται εἰς τὸν ἀεὶ χρόνον. Καὶ ὁ μὲν τῆς ἐπιςολῆς τύπος ὅτως ἐγέγραπῖο. 

:. ΠΆΝΤΗ δὲ ὅπε προσέπιπ]ε τᾶτο τὸ πρόξαγμα,, δημοτελὴς συνίςατο τοῖς ἔϑνεσιν εὐωχία μετὰ 
ἀλαλαγμὼν χαὶ χαρᾶς, ὡς ἂν τῆς ποροχατεσκιῤῥωμένης αὐτοῖς πάλαι χατὰ διάνοιαν, μετὰ πσαῤ- 

ῥησίας συνεχφαινομένης ἀπεχϑείας. Τοῖς δὲ ᾿Ιεδαίοις ἀνήχεςον πσένϑος ἦν χαὶ πταγόδυρτος μετὰ 
δχαχρύων βοὴ, ςεναγμοῖς πτεπυρωμένης τῆς αὐτῶν “πάντοϑεν χαρδίας, ὀλοφυρομένων τὴν ἀπροσδό- 

χητον ἐξαίφνης ἐπιχριϑεῖσαν αὐτοῖς ὀλεθρίαν. Τίς νομὸς ἢ πόλις, ἢ τίς τὸ σύγολον οἰχητὸς τό- 

όᾳ, 93. ΑΙ4ά. μύρια τρώγματα] μύρια πράγμασι ΑΙά. τολμή- αἰσχίςοις βασάνοις] αἰσχιςαις βασανοις 62, 74. αἰσχιςόις ὀργάνοις 
σαντες ἐξαλλ.} τολμήσαντας ἐζαλλ. 62. μαρεῖ τολμήσαντες ἴῃ οἴατ, 64. ἐχϑίςαις βασάνοις ΑΙεκ. ἀποτυμπανισϑ.. τσανοικί] ἀποτυμ- 

τηΐηοσε Αἰεχ. ἐξελήϑημεν] ἐδελευϑημὲν 22. ἐδελήϑημεν-τκατα- πανισϑ. τϑανοικιῶ 19, 23,» 44, ξς, 62, 71, 74. Οοπιρί. Αἰεχ.. ἀπο: 

- ξιῶσα!] ροπΐϊ ροίϊ χάταρησαι 44,71, 74. Οοπιρὶ. καὶ πολιτείας] 
και πολιτας 93. καὶ μετόχους] κα 23, ξ5, 62. κα καὶ 71. τῶν ἀεὶ 
ἱερέων καταςῆσαι]} τῶν ἀρχιερέων χώταρῆσαι 19. λα 23, 5 ς, 62. 
δὲ ἱερεων καταςησαι 93. 

ΧΧΙΙ. Οἱ δὲ τἀναντίον) οἱ δὲ ΕΝ τεναντιον 71. 
χιὰ ό:, ὅ4, 93. εἰς τὸ φαῦλον] εἰς τὸν φαυλον 62. 
νεοτητος 23. Ἐννευοντες 74. 

ΧΧΠΙ. ἀπεςρέψαντο) ἐπερρεψαντο 44: απερρεψαν 64. ΑΙά. “τὴν 
ἀτίμητον] τὴν ατιμὸν 44. λόγῳ τε καὶ σιγ}] λογω τε καὶ ἐγὼ 109, 

᾿ 2, ὅ4, 93. ΑΙά. λργω τε και τιμὴ ςξ. τὰς ἐν αὐτοῖς] τες ἐν αυ- 
ταις 71. παρίκαςα ὑφορώμενοι] τσαρ᾽ ἑκαρον ὑφορώμενοι 10, 62. 
ταρεκαςον ορωμένοι 64. τοαρεκαςον διορωμενοι 93. διὰ τῆς δυσκλε- 

τυμπανισϑ. ποανοικίω 93. ; 

ΧΧΥΤΙΙ. Τούμπη οοτηπὶᾶ ἀφείς 71. Μηνύειν δι] βηνυσειν δὲ γ4. 
ἐκ τῷ βασιλικῶ ἀργυρία) ἐκ τῇ βασιλείᾳ ἀργυρία (ουπν ὠργυρίᾳ ἱπ 
οἰιαγαές. ταϊπογε) Αἰδχ. δραχμὰς δισχιλίας] δραχμας τρισχιλίας 
19, 64, 93. τεύξεται καὶ ςεφανωθήσεται) ςιφανωθησεται ταπυπι 

23, ςς», γ4. Οοπρὶ. ΑΙά. -Ἐ εἰς τὸν ἀεὶ χρονον 64. δμιαθεῖ τεύξεται 

καὶ ἴῃ «μαγαέϊ. τΐηοῦς ΑἸοχ. 

ΧΧΙΧ. ὃ ἐὰν] ἅ αν 44. σκεπαζόμενος ᾿Ιαδαῖος}) καὶ ἴωδαιος 23. 
σχεπαζομενος ἰαδαιοις ό2. Ροπίς σχεπαζομενος Πατπι Ῥοῇ ὲ 5 ἐὰν 64. 
καὶ τυριφλεγὴς] καὶ περιφλεγὴς ΑΙεχ. κατὰ στάντα ἄχρηςος] 
κατα τᾶν αχρῆος 44, 5 5» ὅ2, δ4ῖγι, 74. 93. Οοαρὶ. ΑΙ4. καϑά- 

παν ἄχρηςος ΑΙεχ. εἰς τὸν ἀεὶ ὶ χρόνον] εἰς τὸν αιωνα χρόνον ςς. εἰς 

τῶν 

καχοηϑείᾳ] κα- 
ἐκνεύοντες εκ 

εςάτης] μετα τῆς δυσκλεεςατης 111, 109). 23, 62, δή.) 93. τὰ χαᾶτορ- τον ἀπαντὰ χρονον ό4. : ; 

ϑωματα] τὰ πράγματα 11,23, ς5, 62, ό4, 93. τὰ δογματα 10. ΧΧΧ. Τοῖυπι οοτηπιᾶ ἀεείξ γι, ἅὅτως ἐγέγραπῖο} αὶ ἁτως 93. 

ΧΧΙΝ. Διὸ καὶ τεκμηρίοις] διο καὶ τεκμηρίων 93. τὰς δυσσε- . 

δεῖς} τοὺς ασεδεις 44. κατὰ νώτ5] κατὰ νοτα 44. ἔχωμεν πολε- Ἱ. αὗτο πὸ τρόςαγμα]) τατο τὸ σραγμα τὰ προγαγματος 44. 

μίους] εχομεν πολεμίους" 44. ΑΙά. σχωμεν πολεμίους ςς. 
ΧΧΝ. ἅμα τῷ τὩροσπεσεῖν] ργατηϊτζ. εν 19, 62, 64.93. ΑΙά. 

ϑωρὶ τοὺς] αὐϑωρι τους δὲ 62. αὐϑημερὸν τὰς ΑΙά. 

νεμομένους} αφϑωρει τοὺς δὲ ἐνσημαινομένους 10. 
ἐννεμομένους ἐνσημαινομένους 62, 64, 93. Αἰά. 

υδρεως 44, 74. 93. ΟΟπΊΡ]. Αἰεχ. καὶ σκυλμῶν] καὶ σκύλων ςς. 

ἐνδεσριοῖς} δέσμοις 62,64. δεσμιες 93. τάντοϑεν ἄς. δὰ ἔπ. ςοπι.] 

α 71. εἰς ἀνήκερον δίς. δὰ ἔπ, οοπ1.} εἰς ἀνηκερον συμφορᾶν και δυ- 

α τὸ Αἰά. δημοτελὴς] δημοτελεις 93. 
᾿ἴϑνεσιν ὧν εὐωχία ΑἸεχ. τροκατισκιῤῥωμένης] τοροκατεσχηρωμενης 
23,271. Οοιρὶί. ΡΟ ΟΥΙΧΕΡΌΜΗΣ 449 74- αὐταῖς πάλαι] ἀυτῆς 

πᾶλαι 62, 93. συνεχφαινομένης ἀφεχϑείαι} υν ἐχφαινομενῆς απ- 

ἐχϑειας 19, 23», 55. 62, 71) 74. 93" Ο(οπιρὶ. Αἰεχ, νυν ἐχφερομενῆς 

απεχϑειας. 44. 
11. αἀνήκεςον πένϑος] αληκτον πενϑος δμδς Ἐκ ζοττ. ες. τ.) 44) ςς, 

74. Οοπηρῖ. ΑΙεχ. ἀλεκτὸον τενϑὸς 71. 

τοῖς ἔϑνεσιν εὐωχία] τοῖς 

αὖὐ- 
αὐϑωρὶ τοὺς ἐν» 

αὐϑῶωρι αὐτες 71. 
μετὰ ὕδρεων] μετα 

σκλεὴ καὶ πρέποντα δυσμεένεσι φοξον το, ὅ2, 64. 93. Αἰά. καὶ δυ- 

σκλεὴ πρέποντα] και δυσκλεα πρέποντα 44, 74. (ΟΠΙΡΙ. δυσμενέσι 

φόνον) ϑυσμενεσι φοξον 23. 
ΧΧΥῚ. τὰ πράγματα] ρτγαηηῖιι. εἰς 62. καὶ βελτίςῃ διαϑέσει) 

καὶ τῇ βεέδιτιςη διαϑέσει το, 23,66, όᾳ, 93. ΑΙεχ. κ 71: 

ΧΧΝΊΙ. μέχρι νηπίου] Λ ἐξ. ξ.. ἃ μέχρι ΑἸεχ. μέχρι τῶν ὑπο- 

ὑπομαςιὼν αἵἴων (ἢς) 93. καὶ μέχρι τῶν ὑπο- 

μαςιαίων ΑΙεχ. τῶν ὑπομασϑίων] τῶν ὑπομαςιαιων 62, 64. ΑἸά. 
΄ 7 ΄ 

καὶ τοανόδυρτος] και τταν- 

οδυρκτος ΠΙ. χαι ὶ πανόδυρτος---καρδίας α οὐπὶ ἰηϊεγπηοά. 71. μετὰ 

δακρύων βοὴ] μετα δακρυων βοης 93. τςιναγμοῖς] ξεναγμε (64. )}υπ- 

εἷς οὐπ]- βο) 93: ςσεναγμοῖς τεκυρωμένης) σεναγμοις τεπνρωμενοις 

ὅ2. τῆς αὐτῶν τάντοϑεν καρδίας] τσαντοϑὲν αὐτῶν τὴς καρδιας το, 

23, 44, ςς, 62, 93. Οοπρί. ΑΙεχ. αὐτὼν παντοῦ τῆς καρδιας 64. 

ἐπικριϑεῖσαν αὐτοῖ;] ἴγ. 44, ἐς. ὥω ΑΙεχ. ὀλεϑρίαν] -Ἑ κρισιν 

19, 62, 64, 93: 
ΠῚ. Τίς νομὸς ἢ πόλις] τις γα νόμος 19. τις γᾶβ νομος ἣ σο- 



ζς 

ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Γ. 

ΚΕΦ, γ, » Νῇ “, 2. 2 5: ρὸ 2 το, ὦ κ᾿ ᾿ “ . Ὁ ΝΞ σος, ἢ τίνες ἀγυιαὶ χοπετξ χαὶ γόων ἐπ αὑτοῖς οὐκ ἐμπιπλῶντο: Οὕτω γὰρ μετὰ σικχρᾶὰς χαὶ ς 
ΚΝ Ως ΄ ἥμξ ς δὴ 3 “ : ω ᾿ μ᾿ 

ἀνοίχτε ψυχῆς ὑπὸ τῶν χατὰ πόλιν φρατηγῶν ὁμοδυμαδὸν ἐξαπεςέλλοντο, ὥςε ἐπὶ ταῖ; ἐξάλ.. 
“᾿ς 5 “" 2 ν. “᾿΄᾽ 2 κοι. πςτ  κις δον τς ΤῈ 

λοις τιμωρίαις χαί τινὰς τῶν ἐχϑρῶν, λαμξδάνοντας πτρὸ τῶν ὀφθαλμῶν τὸν χοινὸν ἔλεον, χαὶ χο. 
ὟΑ 7 -οΉ ἶ ΄ .“Φ ρ ΒΖ. δῳν ᾿ς, “2. τυ. γιζομένους τὴν ἄδηλον τῇ βίε χαταςροφῆν, δακρύειν αὐτῶν τρισάϑλιον ἐξαποςολήν, "Ἡγετὸ γὰρ 

Ῥο , Ὁ δῷ ΄ ν᾿“. 9 δι οὐ χις .5 ΦΒΥΜΕΙ πεν τατὶ ὐρς πε τοι- γεραιῶν ππλῆϑος πολιᾷ. σεπυχασμένων, τὴν ἐκ τῇ γήρως γωϑρότητα «ποδῶν ἐπιχύφων, ἀγατροπῇς 
τ διὰίχε: ἃπᾷ ἰδᾶς ἄγευ πρὸς ὀξείαν χατὰχρωμένων ππορείαν. Αἱ δὲ ἄρτι πρὶο 2 .ν,; ορμῆ βιαίας, ἁπάσης αἰδδς ἄνευ προς οζ χξ ἐμ ἔεισνιι ὧνὲ θτι πρὸς βίβ᾽ χοι-- 6. 

2 ᾽’ Ἷ 32". φῇ ἰδὲ .- .Ξ9 : εὐ ὩΣ γωνίαν γαμικὸν ὑπεληλυϑυῖαι “παςὸν γεάνιδες, ἀντὶ τέρψεως μεταλαξξβσαι γόες, χαὶ χόγει τὴν - . 9. “΄. ἊΝ ») 2 - ᾿Π ρφΦ 23 αϑε ΄ ε “ἜΝ μυροξραχῇ πεφυρμέναι χόμην, ἀχαλύπ]ως δὲ ἀγόμεναι, ϑρήνον ἀνδϑ᾽ Ὑμεναίων ὁμοθυμαδὸν ἐξῆρ.. 
ἃ : 2 ᾿ ὕ : ΄ ᾿ Ἂχ ΄ ΄ μ." ᾿ ΝΒ" χον, ὡς ἐσπαραγμέναι σχυλμοῖς ἀλλοεϑνέσι. Δέσμιαι δὲ δημόσιαι μέχρι τῆς εἰς τὸ ππλοῖογ ἐμ. 7. 

“Ὁ ΑΝ Ν᾽ ΄ Ψ ΄ ΑΝ , ΞΝ ΄ . 5. 
δολῆς εἴλχοντο μετὰ βίας. Οἵ τε τότων συζυγεῖς βρόχοις ἀντὶ ςεφέων τοὺς “αὐχένας ππερι-- 8. 

᾿ : Ῥ ΄ ΣΝ Ὁ Ν εξ »“ῚΊ᾿ ᾿ ᾿ ἔτ ϑι 

πεπλεγμένοι μετὰ ἀχμαίας χαὶ νεανικῆς ἡλικίας, ἀντὶ εὐωχίας χαὶ νεωτεριχῆς ῥαϑυμίας τὰς 
2. ΄ Ὁ οι ΄ ς 4Ζ. 2 ὃ. ή διῇ Ν 4δ γδ ὃν δὺ ε .» , τον ἃ ἐπιλοίπους τῶν γάμων ἡμέρας ἐν ϑρήνοις διῆγον, παρὰ πόδας ἤδη τὸν ἄδην ὁρῶντες χείμενον, 

Ν ἱ Σ ᾿ 2. “ : ε Ν “ ΠΕΣ" ᾿ Κατήχϑησαν δὲ ϑηρίων τρόπον ἀγόμενοι σιδηροδέσμοις ἀνάγκαις" οἱ μὲν τοῖς ζυγοῖς τῶν πσλοίωγ 9. 
ν᾿ ᾿ ! ᾿3γ8ε7 Ν Ζ΄ » ; ἣ 

πτροσηλωμένοι τὸς τραχήλους, οἱ δὲ τὸς σσύδας ἀῤῥήχτοις χατησφαλισμένοι πέδαις, Ἔτι χαὶ τῷ το. 
: ' ρ 3 ΄’ ἰ χὰ : ’ ᾿ ᾿ χαδύπερϑε πυκχνῳ σανιδώματι διακειμένῳ τὸ φέγίος ἀποχλειόμενοι, ὅπως ππάντοϑεν ἐσχοτισμένγοι 

᾿ [ω - σ΄ : ἢ ᾿ τὸς ὀφθαλμὸς, ἀγωγὴν ἐπιξόλων ἐν. παντὶ τῷ χατάπλῳ λαμδάνωσι. Τότων δὲ ἐπὶ τὴν λεγο-. τι. 
΄ ᾿᾿Ζ 3 “΄- ν “Ὁ ΄ ο ᾿ ϑὸ ἦγ δεδ ΄ ἝἊ)," δ᾿ μένην σχεδίαν ἀχϑέντων, χαὶ τῇ παράπλε περανϑέντος, καθὼς ἦν δεδογματισμένον τῷ βασιλεῖ͵ 

᾿ φ᾿ - ΦΦ : ρ 2 7 “. 

προσέταξεν αὐτὲς ἐν τῷ πρὸ τῆς πτύλεως ἱπποδρόμῳ ππαρεμξαλεῖν ἀπλέτῳ χαϑεςῶτι περιμέτρῳ, 
- , ᾿ σι ζω] ρῷ ᾿ χαὶ πρὸς παραδειγματισμὸν ἄγαν εὐχαιροτάτῳ χαϑεςῶτι πᾶσι τοῖς χαταπορευομένοις εἰς τὴν πό- 

ρ ἢ 3 4 Ἧ Ὰ, ἊΝ, ρ λιν, χαὶ τοῖς ἐχ τότων εἰς τὴν χώραν ςελλομένοις πτρὸς ἐχδημίαν' πρὸς τὸ μηδὲ ταῖς δυνάμεσιν 
2 “Ὁ ες φᾷ ΣΝ. ἤ ω ο,. ε δὲ ἐῆαι ᾿ 3). ἀχό ν ἀυτᾶ χοίνωώγειν», μηδὲ το σύυγολον χαταξιώῶσαι περιξόλων. Ὡς ὁὲ τοῦτο εγεγησῆ, αχδσᾶς τοὺς ἐχ 12. 

ΓΝ ΄ ε ἮΝ 2 “ .2 3 ΄ ΠΝ 93 “-“ᾳ.ς.-Ὁφ52 “ τῆς πόλεως ὁμοεϑνεῖς χρυξῇ ἐχπορευομένες πσυχνότερον ἀποδύρεσϑαι τὴν ἀχλεᾶ τῶν ἀδελφῶν τα Ὁ 
͵ »" . ΄. 2 ΝΎ ῃᾳ0ᾳΡ λαιπωρίαν, Διοργισϑεὶς πτροσέταξε χαὶ τέτοις ὁμδ τὸν αὐτὸν τρόπον ἐπιμελῶς ὡς ἐχείνοις πποι- 13. 

λις ὅ4, 93. “ἢ τίς τὸ] α τις γ4. «οἰκητὸς τόπος] οικτιςος τόπος 23. ΝΠ. Οἵ τε τάτων] οὗ δὲ τέτων ΑΙεχ. ΟΥ̓Ὠ τε τότων-- δίηγον] 
ἐπ᾿ ̓ αὐτοῖ!} ἐπ᾿ αὐτὲς 74,93. οὐκ ἐμπιπλῶντο] οὐκ ἐνεπλησϑησαν κα Οὐπὶ ἰηϊεγαιοά, 71. συζυγεῖς βρόχοις] συξυγεις βροχους 1, συ- 
10), 62, 64) 93. δκ ἐνεπίπλωντο ((ΟΥΤ. ἐνεπιμπλωντο ἴες. τη.) 23. ὃδΧ ξυγεις βρομους 58. ζυγαις 64. ἀντὶ ςεφέων] ἀντι σεφᾶνων 10, ξξ, 
ἐπινπλαντο (Π0) γ4. Παθεῖ ἴῃ ομιαγδός. πηίποσγε Αἰεχ. “δ ό2, 74, 93. εριπεπλεγμένοι] τεριπεπλιγμενὴ 62. τεπληγμίνοι 

ΙΨ. μετὰ πικρᾶς] μετὰ τικριας 11], 10, ςς, 64,71, 74,93. ΑἸά. ΑΙά. καὶ νεανικῆς ἡλικίας] κα καὶ ςςς, 74. Οομηρΐί." ΑΙά, μαδεί καὶ 
καὶ ἀνοίκτου ψυχὴ} α 71. κα καὶ, 74. ΑἸ4, μβδδεῖ καὶ 'π οὔδγ. πὶπ, ἰπ οδιδγαέξ, τυΐϊποτε Αἰεχ. καὶ νεωτερικῆς ῥαϑυμίας και νεωτερικης 
ΑΙεχ. ὁμοθυμαδὸν ἐξαπερίλλοντοῦ 1. ὡς ἐπὶ μεγιςοις καὶ ἀνεκέξοις χάξἩ εὐυωχιᾶς 93. ἤδη τὸν ἄϑην] ηδὴ τον ϑανᾶτον 64. 
ανηχοοις τιμώριαις ὑποδληϑησομενοι 64. ἐξάλλοις τιμωρίαις] εξαλ- ΙΧ, ϑηρίων τρόπον] ϑηρίων τόπον ἐς. ᾿ϑηρίιων τρόπων 62. ἀνγό- 
ληλοις τημωριαις,23. ἄλλαις τιμωριαὶς 44. ἐξαλλαις τιμωριαις 71. μενοι 'σιδηροδέσμοις) ἀγόμενοι σιδηροδεσμιοι 23. απαγομένοι σειρο- 
λαμβάνοντας) λαμξανοντες 62. τρὸ τῶν ὀφθαλμῶν) ρος τῶν οῷΡ. δέσμοις 64. ἀνάγκαις] α 64. ; τ 
ϑάλμων 62. δακρύειν δο. δὰ ἤπ. σοπ2.] κα 71. τρισάϑλιον] ρτα- Χ, Ἔτι καὶ---ἀποκλειόμενοι] α οὔπὶ ἱπιετιθά, γ1. τῷ καϑθύπερ- 
ταλτῖ. τὴν 44). 74. ΟΟπΊΡ]. ΑἸ4ά. τρισάϑλιον ἐξαποςολήν] ϑυσαϑλιν 9] τω καϑυπερ' 74. τουκνῷ σανιδώματι) ἐπικνὼ σανιδωματι 62. 
ἐξαποζολὴν τῷ. τὴν δυσαϑλιον ἐξαποςολὴν 23, 55. ΑἸεχ, τὴν δυσ- τὸ φέγίος ὠποκλειόμενοι] αὶ 19, 23, ς 5» 62, 74) 03. (πρὶ. ΑἸά, Βὰ- 
αϑλιαν ἐξαπορολην 65, 64. τὴν δυσαϑλιαν ψυχὴν 99. Ὁ Ὀεξ ἱπ σπαγαξῖ. πηΐπογε ΑἸεχ. ᾿ ἐσκοτισμένοι) ἐσχορπισμενφι 62. ἐν 

ν. Ἤγετο γὰρ] ἡγετο δὲ 64. γεραιῶν ταλῆϑος} γηραιων τλη- τοαντὶ] εν ςς. λαμβανωσι] λαμξανεσιν 93. ᾿ 
ος, και ἀνδρων καὶ γυναίκων τληϑὸς 71. πολιῷ σεπυκασμένων] ΧΙ. ἐπὶ τὴν λεγομένην] αὶ ἐπι το. ἐχϑέννων}] ἀαναχϑεντων 23. 
πολι τεπυκάσμενον 64, 93. Ῥτγαταϊ. καὶ 74. πολιᾷ τεπυκασμέ. καὶ τῷ πταράπλε] α τε 44. καὶ τὰ καταπλε ξς, )γ4. πυρανϑέντος] 
γῶν ὅζο, δ ἔπ. σοπ).} 71. τὴν ἐκ τῇ γήρως] τὴ εκ τοῦ γηρωῶς 190, συγίραφϑεντος 19. συςράφεντος 62, 64, 93. ἐν τῷ] εν τοπὼ ὅ4. 
ὅ2)64,93. τὴν ἐκ τῇ γηρξς 74. νωϑῥότητα] νωϑροτητι 10, 62, 64, τρὸ τῆς τσόλεως] α τρο το, ὅ2, 93. ἱπποδρόμῳ] ὑπποδρομιω γ1, 74. 
93. τοδὼν ἐπικύφων] ττοδὼν ἐπικεφον Π], το, 62, 64, 93. τοδὼν ΑἸά. τιαρεμδαλεῖν} τεριξαλειν γᾳ. ἀπλέτῳ καϑερῶτι] ἀπλατὼ 
ἐπιχυφον 44... ΑΔ. ᾿ ὠνατροπῆς ὁρμῇ] ἀνατροπὴν καὶ ὁρμὴ τῷ, ό2. καϑεςήχοτι το. αἀπλᾶα τῳ καϑερώτι (6) 44, 71; 74. ΑἸά. αμα τὼ 
ἀνατροφην" χαι ὁρμὴ 4. ἀνατροπὴν καὶ ορμῆμα 93. βιαίας] βιᾶς καϑερώτι ςς. ἀπλετω καϑεγήχοτι 62. ἀπλαςὼ καϑερώτι 64. απλα- 
19, ύ5, 64,93. ἀπάσης αἰδῶῆς] ἀπασης και αἰιδας 62, 64. πάσης τῶ χκαϑέγωτι 93. ΑἸεχ. καὶ πρὸς πταραδειγματισμὸν] καὶ τρος 
και αἰδες 93. ἀπειλὴς αἰδὰς ΑΙά, ἄνευ τρὸς ὀξείαν] ἄνευ καὶ προσ- τποαραδειγματισμὼ 93. εὐκαιροτάτῳ καϑερῶτι] α καϑέρωτι 44. εὖ- 
ἔχειας" ὡς τερος οξειαν το, 62. "ἴον, πῇ ὡς και Ὄρος, 64. ανεὺ και καιροτάτων καϑεςωτι 62. εὐυκαιρωτατῆ 71." πᾶσι τοῖς καταπορευ- 

᾿ ὥρος ἔχειας (Ώς) ὡς τρος οξειαν 93... καταιχρωμένων ταορείαν] κατα- ομένοις} τοῖς καταπορευομενοις τσᾶσι το, ὅ2, 95. εἰς τὴν χώραν) 
χρώμενα τοορειᾶν κς. | ] 93. τορὸς τὸ μηδὲ] προς δὲ μηδὲ το. κοινωνεῖν, μηδὲ] ἐπικοινὼ. 

ΥἹ. Αἱ δὲ ἄρτι---Ὑμεναίων} αὶ οὐ ἱπίεγτηεά. γ1. τρὸς βίξ κοι- νεῖν το, 62, 64, 93. διαθεῖ μηδὲ ἱπ οπαγαέῃ. τηΐπογε ΑἸεχ, μηδὶ τὸ 
γωνίαν] ρος βιαν κοινωνιαν 19. τέρος βιων χοινωνιᾶν 62. μεταλα- σύνολον] τὸ συνολον μῆδε ςς. τὸ σύνολον] α 921. καταξιῶσαι] 
δεσαι γύες] μεταλαξεσαι γ08 6α. μεταξαλεσαι γοῖς 64. καὶ κός κατηξίωσε το, 62, δ4ᾳ. κα 93. τοεριδόλων] τοεριξολω 11. φεριδολοῦ 
νε.} χόνει τε ὅ1, όᾳ, 03. μυροδραχῇ τοεφυρμέναι] μυροδρεχὴ τὲ- τ0, ὅ2, 64. τὸ περιδολου 93. Ὡ 
Φρυγμεναι 23. μυροθρεχη τεφυρμεναι 44,64. ἀκαλύπΊως δὲ] , δε. ΧΙ], Ως δὲ τᾶτο ἐγενήθη] ὡς δὲ τετο ἐγένετο 10, 62, 64,93. ἐμ: 
ὅ2, 64, 93. Ὑμεναίων) ὑμνον 93. ὡς ἐσπαραγμέναι) κ ὡς το, ὅ2, εϑνεῖς κρυδῃ] ομοεϑνες κρυφὴ 62, 93. ομοεϑνες κρυθδὴ 045. ὥυχνοτε: 
64, 93. ὡς ἐσπαραγμεέναις 23. σχυλμοῖς ἀλλοεϑνέσι) σκυμνοις ρον ἀποδύρεσϑαι] πικρότερον ἀποδυρεσϑαι 7γ4.« τὴν ἀκλεῶ] τὴν ἀκλεη 
αλλοεϑνεσι ΠΠ, 62. ., αλλοεϑνεσι 71. 23γ)064. τὴν ἀκλεες 62. κ.71. τὴν ἀκλαιίει 93. 
Ἴ. Δέσμιαι---ἐμξολῇς] κα ουμη ἱπιοππηρά. 71. δΔέσμιαι δὲ] ΧΙΠ. καὶ τάτοις ὁμὰ} καὶ τατὰς ομξ 23. τὸν αὐτ ὃν τρόπον] ᾿ς δέσμιοι δὲ 55» 62, 4,93. δημόσιαι] δημοσιᾳ 1], ςς, 62, 93. εἷλ- τον τροπὸν αὐτὸν 62. ἐπιμελῶς] α 74.. ὡἧς ἐκείνοις ποιῆσα!] ας ΧΟΡΤΟ] Ῥγϑοτηϊε. καὶ 71. ἐχεινγοις 23. κα 74. 



ΚΕΦ. ἵν. 

ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Γ. : 

14. ἥσαι, μὴ λειπομένοις χατὰ μηδένα τρόπον τῆς ἐχείνων τιμωρίας, ᾿Απογραφῆναι δὲ πᾶν τὸ φῦλον 

15. 

16. 

᾿ 

18. 

, τῶν Ιεδαίων. 

᾿ 8η. φοπ.} κα 23. 

ἐξ ὀνόματος, οὐ γὰρ τὴν ἔμπροσθε βραχεῖ πτοροδεδηλωμένην τῶν ἔργων χατάπονον λατρείαν, ςρε- 
δλωσέντας δὲ ταῖς πιαρηγ[ελμέναις αἰχίαις τὸ τέλος ἀφανίσαι μιᾶς ὑπὸ χαιρὸν ἡμέρας. ᾿Εγίνετο 

μὲν οὖν ἡ τάτων ἀπογραφὴ μετὰ πτιχρᾶς σπεδὴς καὶ φιλοτίμου πτροσεδρίας ἀπὸ ἀνατολῶν ἡλίου 
μέχρι δυσμῶν, ἀνήνυτον λαμξάνουσα τὸ τέλος ἐπὶ ἡμέρας τεσσαράχοντα. Μεγάλως δὲ καὶ δὲ- 
ἡνεχὼς ὁ βασιλεὺς χαρᾷ “πεπληρωμένος, συμπόσια ἐπὶ πάντων τῶν εἰδώλων συνιςάμενος, πεπλα- 
γημένη πόῤῥω τῆς ἀληϑείας φρενὶ χαὶ βεξήλῳ ςόματι, τὰ μὲν χωφὰ χαὶ μὴ δυνάμενα αὐτοῖς λα- 
λεῖν ἢ ἀρήγειν, ἐπαινῶν, εἰς δὲ τὸν μέγιςον Θεὸν τὰ μὴ χαϑήχοντα λαλῶν. Μετὰ δὲ τὸ ταῤδεί- 

ρημένον τοῦ χρόνου διάςημα. «ροσηνέγχαντο οἱ γραμματεῖς τῷ βασιλεῖ, μηχέτι ἰσχύειν τὴν τῶν 
᾿Ιοδαίων ἀπογραφὴν ποιεῖσϑαι διὰ τὴν ἀμέτρητον αὐτὼν πληθὺν, Καί περ Ὄγτων χατὰ τὴν χώ- 

θαν ἔτι τῶν «πλειόνων, τῶν μὲν χατὰ τὰς οἰχίας ἔτι συνεςηχότων, τῶν δὲ χαὶ χατὰ τύπου ὡς 

ἀδυνάτου χαϑεςῶτος πᾶσι τοῖς ἐπ᾿ Αἴγυπῆον ςρατηγοῖς. ᾿Απειλήσαντος δὲ αὐτοῖς σχληρότερον 

ὡς δεδωροχοπημένοις εἰς μηχανὴν τῆς ἐχφυγῆς, συνέξη σαφῶς αὐτὸν περὶ τότε πεισθῆναι, Λε- 

γόντων μετὰ ἀποδείξεως, χαὶ τὴν χαρτηρίαν ἤδη χαὶ τὰς γραφιχὲς χαλάμες ἐν οἷς ἐχῤῥῶντο ἐχλε- 

λοιπέναι. Τδτο δὲ ἦν ἐνέργεια τῆς τῇ βοηϑϑντος τοῖς ᾿Ιεδαίοις ἐξ ἐρανξ προνοίας ἀνιχήτα. 

. ΤΟΤΕ τροσχαλεσάμενος Ἕρμωνα τὸν πτρὸς τῇ τῶν ἐλεφάντων ἐπιμελείᾳ, βαρείᾳ μεμεςωμένος 
2 “ Ὺ΄- ’ Ν "“" 2 7 3 ᾽’ ε Ἧ 4, ϑ 4 ςξς “4 4 ’΄ 

ὀργῇ χαὶ χύλῳ, χατὰ τᾶν ἀμετάϑετος, Ἐχέλευσεν ὑπὸ τὴν ἐπερχομένην ἡμέραν δαψιλέσι δρά-- 
ἰον Ἂν Μ Ζ 3 ᾽7ὔ « δ 8. ΄ ΝΜ ", ϑ Νν 

χεσι λιδανωτδ χαὶ οἴνῳ πλείονι ἀχράτῳ ἅπαντας τὰς ἐλέφαντας ποτίσαι, ὄντας τὸν ἀριὸ μὸν πεν- 

ταχοσίες, χαὶ ἀγριωϑέντας τῇ τῇ πόματος ἀφθόνῳ χορηγίᾳ, εἰσαγαγεῖν πρὸς συνάντησιν τῇ μύρει 

τῶν φίλων χαὶ τῆς ςρατιᾶς ἀπεχϑὼς ἔχοντας τρὸς τὸς Ἰεδαίες. ὋὉ δὲ ἐλεφαντάρχης τὸ προσ- 
Ν 3 ΄ Φ ΄ Ψ Ν ΄ " Ν νν ε ΄ 3 ᾽ὔ “ 

. τάγεν ἀραρότως Ερμων συνετελεί. Οἱ τε αρος τὅτοις λείτδργοι χατὰ τὴν ἐσπεραν ἐξιόντες τὰς 

τῶν ταλαιπώρων ἐδέσμευον χεῖρας, τῆν τε λοιπὴν ἐμηχανῶντο περὶ αὐτὸς ἀσφάλειαν, ἔγνυχον 
δόξαντες ὁμδ λήψεσθαι τὸ φῦλον πέρας τῆς ὀλεθρίας. Οἱ δὲ πάσης σχέπης ἔρημοι δοχδντες εἷ- 

ΧΙΝ. οὐ γὰρ τὴν ἔμπροσϑε) εἰς γαρ τὴν ἐμπροσϑὲ τῷ, 23. οὐκ 
εἰς τὴν εἐμπροσϑειςς. Αἰεχ. εἰς τὴν ἐμπροσϑε 62, 64, (γ4. υἱ νἱἀειυτ) 
93. βραχεῖ) βραχὺ Οοπιρί. κατάπονον] κατατροπον 111. κατὰ 

ΧΧ. καὶ τὴν χαρτηρίαν] και τὸν χάρτην 19, 62. καὶ τὴν χαρτη- 
ρᾶν 23,93. 71. ἤθη καὶ τοὺς] α τοὺς ςξ. κ΄ δὴ 71. ἐν οἷς 
ἐχρῶντο ἐκλελοιπέναι] ἐκλελοιπέναι εν οἷς ἐχρωντο 19, 62, 64, 93. 

τόπον ἐξ. τμδλωϑώτας ὅς. δὰ ἢπ. οοπι.} α 71. ρρεδλωῚθίντας ΧΧΙ. ἐξ ἐρανξ δίς. δὰ ὅπ. σοηλ.} Θες 71. 
δὲ} ςρεξλωθέντα δὲ 1Π. ςρεδλωσαντας δὲ 1. ςρεδλωθέντες δὲ 23. 
λ δὲ ςς. ςρεδλωσαντες δὲ 62, 64,93. ταῖς τσαρηγ[ελ.} α ταῖς ςς» 1. Τότε προσκαλεσάμενος] -“ ὁ βασιλεὺς 62, 64,932. τὸν πρὸς 

ό:, 64. 74) 93: ΟὐομΊΡΙ. ΑἸά. ΑἸεκ. 
ΧΥ. ᾿Εγίνετο μὲν οὖν] ἐγένετο μεν οὖν 62. 

τότων ὠπογ.} ἡ Ὑη ττων ἀπογ. 2 3: 
ρος ἀνδρείαν 43. 

ΧΥῚ. χαρὰ τεπληρωμένος] α χαρῶ 23. 
«τῶν 10,23» 62, 64. κα 71. ἐπὶ ἀπάντων 93. 

μένος 19. επλανημένη] πεπληρωμενῇ 1Π. τοεπλανήμενος 23) 44. 
«πιιπλανημένοι Αἰά. πεπλανημένη---ςόματι} λα οὐπὶ ἱπίεστηθά. 71. 
τὰ μὲν κωφὰ] αὶ τὰ μὲν ΑΙεχ. καὶ μὴ--- ἀρήγειν] α Ουτὰ ἱἰηϊογηηδά. 

γι. καὶ μὴ δυνάμενα] καὶ μηδὲν δυναμενα ςς. αὐτοῖς λαλεῖν] 
α λαλεῖν 64. ἢ ἀρήγειν] τταρηγειν 23. εἰς δὲ τὸν μέγίςον δτο. δὰ 

Τῇ] τοῖ Ὡροζατὴν 19, ὅ2. τὸν ὥρος τὴν 23. τὸν τυρωτογάτην 64. 
των (ἢς) προγάτην 93. ἐπιμελείᾳ} ἐπιμέλειαν 23. ςοπ)υηρῖς οὐπὶ 
βαρεια 64. μεμερωμένος] μεμαςιγώμενος (ίογ. μεμαςηγωμενος) 64. 
(93. οτ. οὐπὶ 9) - ὀργῇ καὶ χόλῳ] οργὴν και χολον 62. κατὰ 
τᾶν ἀμετάϑετος) κατα τᾶν ἀμεέταϑετον 23, 62, 91. κατα σαν 

ἀμεαχαϑέτω 64. 
11. ᾿Ἐκέλευσεν] α 64. κ. δαψιλέσι δράκεσι λιδανωτξ]} δαψιλει βα- 

σανω 19, 93. ϑαψιλει βασανων 62. δαψιλεῖ λιξανω 64. κα 71. 
δράκεσι) 23. καὶ οἴνῳ τῦλείονι} οἰνῳ 71. λ καὶ οινῳ 93. ὄντας 
τὸν ἀριθμὸν} οντως τὸν ἀριῦμον ό2. κα 71. 
αγριωσαντᾶς το, 23, 62, 64,93. τῇ τῷ πόματος) α τῇ τς. ὅς- 

εἰς τὰ μῆδε καϑηκοντα λάλων ςς. εἰς δὲ τὰ καϑ- φϑόνῳ χορηγίᾳ αφϑονως χορηγιᾳᾷ Π1|. τορὸς συνάντησιν] εἰς συναν- 
εἰς δὲ τὸν μέγ. Θεὸν] μαδεῖ τὸν τῆσιν 93. 

λαλὼν] -Ἑ τὰ οὐκ οντὰ τρ, 62. 11. Ὁ μὲν τάδε τροςάσσων] ὁ μεν εν ταδὲ τροςαξας το. 
ταδὲ προςαξας 62, 64,93. λταδὲγι. ᾿ ἐτρέπετο] ἐτράπετο ςς. συν- 
αγαγὼν]) - δὲ9,8. τὰς μάλιςα) α τὰς 23, 62,64,93. ἀπεχϑὼς 
ἔχοντας] απεχϑως ἐχβσης 23. Ργδοτηϊ, τας 62, 64, 93. 

ΙΝ. Ἱπιερταπι οοπιπι. ἀεεῖξ, 71. Ὁ ϑὲ ἐλεφαντάρχης δίς. δὰ ἔῃ. 
ςοαλ.} ὁ δὲ ἐλεφαντοταρχης ἀρορωτ τω (Π.9) τροςαγεν τῶ Ἑρμωνι 

συνετέλει 190. τὸ προςαγὲν ὠραρότως) ἀραρότως το προςαγεν 23, όᾳ. 
το » Ὡρογαχϑεν ἀραρότως Καὶ 5 ᾿ 74. ἀρόξῶτος το μὴ τόδ ἐδ ό2. ἀρορὼτ, 

τῶ τροςαγὲν (ῆς) 93. ἀραρότως Ἕρμων) κα 44. Ἕρμων) τ τω Ἐῤ- 
μώνι ὅ2, 93. Ἑρμωνι 64. συνετέλει ἐπετέλει 74. 

Ψ. Ῥεεῖξ ἱπίερτιπι οοπηπηᾶ 21. τας τῶν ταλαιπώρων] τας τὼν 

ἐγένετο μὲν 64. ἡ 
τροσεδρίας] τροεδριας 19. 

2. .λ ΄ 

ἐπὶ πάντων] απὸ παν- 
[2 

συνιςάμενος ] τταριςα- 

ηἠχοντα λάλων τὰ οὐχ οντοι ὅ4, 93. 

μέγ. Θεὸν ἴῃ εμιαγαέϊ. πηῖη. ΑἸεχ. 
ΧΝῚ]. προσηνέγκαντο] τροηνεγχᾶντο 1Π1. τροσηνεγχαν 23) 62, 

64, 93. μηχέτι ἰσχύειν] μῆκετι ἰσχὺν 93. ποιεῖσϑα!] ποιησασϑαι 
γ4. διὰ τὸν ἀμέτρητον] δια τὸν ἄμετρον 64. αὐτὼν τληϑυν)] 

κ᾿ αὐτῶν 44. 
ΧΡ. Καί περ--κατὰ τόπον] α οὐπὶ ἱπίεγηιοά. γ1. Καί περ 

ὄντων] ἐᾷ αὐτῶν 19. “Ἑ αὐτῶν ετι 62, 93. χαιπῆρ ετι οντων αὐτῶν 64. 

κατὰ τὴν χώραν ἔτι] ετι χατὰ τὴν χωραν 33. ΑἸεχ. ἔτι τῶν τλει- 

ὄνων] α ἔτι τῶν 65, ὅ4, 93. τῶν πλειόνων ἔτι ΟοΙηρ!. τῶν πλειόνων] 

, τῶν Αἰεχ. ἔτι συνεςηκότων] ετι γὺν ἐξηκοτῶν 10, 62, 93. καὶ 

κωτῶ τόπον] κατὰ τὸν ὥορον 19, 6, 64, 93:. Χά} κατά τρόπον 23. 

ὁ μὲν εν 

ἔννυχον) ἐννυχίον 93. - τῦΐ- 

ἕ . π-. «-- -..-.-ὄ «ὄ - ----ϑ,ῃς.-. 

ε Ν ΄ ’ 9 ΄ Ἁ ᾿ 3 ΄, - Ν Ν ͵ 

Ο μὲν τάδε προςάσσων, ἐτρέπετο πρὸς τὴν εὐωχίαν, συναγαγὼν τὰς μάλιςα. 

καὶ ογριωθέντας] και ΄ 

ροδοκειμενοις 62. 

α χαι 44. Οοιρὶ. ΑΙά. καὶ κατὼ τὸν τόπον ΑΙεχ.. ἐπ᾿ Αἴγυπῆον] 

κατ ̓  Αἰγναῖον 19, ξς. 62,64,93. νπο Αἰγυπῆον “3. ἐπ᾿ Αἰγυπῆε 74. 

ΧΙΧ. ὡς διδωροκοπημένοις] ὡς δεδωροδοκημενοις 10, 74. ως δεδω- 

. σαφῶς αὐτὸν] σαφως αὐτων 93. περὶ τάτι} 

περι τότων 64) 93. σεισϑῆνα!) σιχωθηναι 19.) 62, 64. 93. Αἰεχ. 

νοι. ὉὟΥ. 

ταλαιπωραντὼν 10. 23, ὅ2, 93. ΑἸεχ. 

ρᾶς τῆς ὀλεθρίας} σερας τὴς ολεϑρευσεως 19, 62,93. ὥαρα τὴς ολο- 

ϑρευσεως ό4. ᾿ -- 

ΝΙ.᾿ Οἱ δὲ] οἱ τε ὅ2, ὅ4, 93. 
δαῖοι] - πρὸς Κυριον ἀνεδοησαν 71. 
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ἔρημοι δοκᾶντες] ἴτ. 62. Ἰου- 
διὰ τὴν τάντοϑεν ἄς. δὰ 

-- - «--- -- « «.»«- 



ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Γ. 

γαι τοῖς ἔϑνεσιν Ἰεϑαῖοι, διὰ τὴν πάντοθεν περιέχασαν αὐτὰς μετὰ δεσμῶν ἀνάγχην, Τὸν πᾶγ- 
τοχράτορα Κύριον χαὶ πάσης δυνάμεως δυναξεύοντα, ἐλεήμονα Θεὸν αὐτῶν χαὶ πτατέρα, δμσχᾳ. 

ταπαύςῳ βοῇ πάντες μετὰ δαχρύων ἐπεχαλέσαντο δεόμενοι, Τὴν χατ᾽ αὐτῶν μεταςρέψαι βολὴν 

ἀνοσίαν, χαὶ ῥύσασϑαι αὐτὰς μετὰ μεγαλομερῶς ἐπιφανείας ἐκ τῇ “παρὰ τούξας ἐν ἑτοίμῳ μόρα. 

Τότων μὲν οὖν ἐχτενὼς ἢ λιταγείᾳ ἀγέξαινεν εἰς ἐρᾳνόν. Ὃ δὲ Ἕρμων τοὺς ἀνηλεεῖς ἐλέφαντας 

ποτίσας ππεπληρωμένους τῆς τᾶ οἴνου “φολλῆς χορηγίας, χαὶ τῇ λιδάγου μεμεςωμένγους, ὕρϑριος 

ἐπὶ τὴν αὐλὴν παρῆν σεερὶ τότων πτροσαγ[εῖλαι τῷ. βασιλεῖ, Τᾶτο δ᾽ ἀπ᾿ αἰῶνος Χρόνε. χείφμα 

χαλὸν ἐν γυχτὶ καὶ ἡμέρᾳ ἐπιξαλλόμενον ὑπὸ τῇ χαριζομένου πτᾶσιν οἷς ἂν αὐτὸς ϑελήση, ὕπγου 

μέρος ἀπέφαιλε. πρὸς τὸν βασιλέα. Καὶ ἡδίςῳ χαὶ βαϑεῖ χατεσχέϑη τῇ ἐνεργείᾳ τῇ Δεσπότου 

τῆς ἀϑέσμου μὲν πτροϑέσξως πολὺ διεσφαλμένος, τῇ δὲ ἀμεταϑέτου λογισμοῦ μεγάλως διεψευ.- 

σμένος. Οἱ. .δὲ Ιουδαῖοι τὴν προσημανϑεῖσαν ὥραν διαφυγόντες, τὸν ἅγιον ἤνουν Θεὸν αὐτῶν" 

χαὶ πάλιν. ἠξίαν τὴν εὐκατάλλαχτον, δεῖξαι τῆς μεγαλοσϑενξς αὐτῷ χειρὸς χράτος ἔϑγεσιν ὕπερ- 

ἡφάνοις. Μεσέσης δὲ ἤδη τῆς δεκάτης ὥρας σχεδὸν, ὁ πτρὸς ταῖς χλήσεσι͵ τεταγμένος, ἀθρόους 

τὸς χλητὸς ἰδῶν, ἔνυξε προσελθὼν τὸν βασιλέα. Καὶ μόλις διεγείρας, ὑπέδειξε τὸν τῆς συμ. 

ποσίας χαιρὸν ἤδη «ταρατρέχοντα, τὸν ππερὶ τότων λύγον. πτοιόμενος. Ὃν ὁ βασιλεὺς λογισά- 

μενος, χαὶ τραπεὶς εἰς τὸν “πότον, ἐχέλευσε τὸς “αραγεγονότας εἰς τὴν συμποσίαν ἄντιχρυς ἀνα- 

χλιϑῆναι αὐτᾶ. Οὗ καὶ γενομένου, «ταρήνει εἰς εὐωχίαν δόντας ἑαυτὰς, τὸ πταρὸν τῆς συμτο- 

σίας ἐπιπολὺ γεραιρομένες εἰς εὐφροσύνην χαταϑέσϑαι μέρος. ᾿Επιπλεῖον δὲ προξαινέσης τῆς ὁμι- 

λίας, τὸν “Ἕρμωνα μεταπεμψάμενος ὁ βασιλεὺς, μετὰ πτιχρᾶς. ἀπειλῆς ἐπυνϑάνετο, τίγος ἕγεχεν 

αἰτίας εἰάϑησαν οἱ ᾿Ἰεδαῖοι τὴν πσαρᾶσαν ἡμέραν περιξεξιωχότες. Τ8 δὲ ὑποδείξαντος γυχτὸς τὸ 

προςαγὲν ἐπὶ τέλος ἠγηοχέναι, χαὶ τῶν φίλων αὐτῷ προσμαρτυρησάντων, Τὴν ὠμότητα χείρονα 

Φαλάριδος ἐσχηχὼς ἔφη, Τῷ τῆς σήμερον ὕπνῳ χάριν ἔχειν αὐτός" ἀγυπερϑέτως δὲ εἰς τὴν ἐπι- 
’ ς “ Ν φΦΨ ε »’ Ν 3. 9 Ξ, ΙΝ Ἅ Ὁ 3 ΄ 3 ΄ ϑ 

τέλλουσαν ἡμέραν κατὰ τὸ ὅμοιον ἑτοίμασον τὰς ἐλέφαντας ἐπὶ τὸν τῶν ἀϑεμίτων ᾿Ιεδχίων ἀφα-. 
ξ΄ 5. ἢ Ν φ᾿ ΄ , ᾽’ ᾿’ ᾿, ἰὴ ε , ξ ,ὋῸ ν " 

γισμόν. Εἰπόντος δὲ τ βασιλέως, ἀσμένως σάντες μετὰ χαρᾶς οἱ πσαρῦντες ὁμὰ συναινέσαντες, 

Βη. σοπ). 9.1] 71. περιέχεσαν αὐτὲς] ἐχᾶσαν αὐτὲς τς. μετὰ 

δεσμῶν] α μετα 64. 
ΝΠ]. Τὸν τοαντοχράτορα) Ργϑετη. καὶ 44. καὶ πατέρα) α Χαι 

ό5 64,93. δυσκαταπαύγῳ βοῇ] θυσκαταπαυςως βοη 62. ϑδυσκα- 
. ταπαυςον βοὴν 93. 

ΝΠΠ. μεταςρέψαι] ἐπιςρεψαι 44. 
ςς, 64. ὧν ἑτοίμε μόρε (ἢ) 74. 

ΙΧ. ὙΤοιυμι οοπηπηα ἀεείξ 44. μὲν ἦν] , ἐν 23, 62,.γ4. Οοχρρί. 
ΑἸά. ἡ λιτανεία} ἐν λιτανεια ςς. Ροῃηϊξ δηΐς ἐκτενῶς Αἰεχυ εἰς 
ἐρανόν) εἰς τὸν ϑρᾶνον 23. ΑἸεχ. 

Χ. Ὁ δὲ---οἴνου] ὁ Ἑρμων δὲ τοὺς ἐλεφαντας ποτισας οἱνξ 44. 

τὰς ἀνηλεεῖς) α ἀνηλεεις γ1. ἐλέφαντας ποτίσας) ελεφαντας τας 62. 
τπεπληρωμένες} ργρτηΐτΕ. τας 64, 93. πεπληρωμένες---μεμεςωμένες 
α οὐπὶ ἱπιεγαιθά, 71, ταερὶ τότων] ργδεπηϊτ. τῷ Οὐπαρί. στερὶ τά- 
τῶν ὅς. ᾿ὰ ἔῃ. ᾿οη).} α 21- οροσαγ[εῖλαι) τροσαναγίειλαι ςς. 
τῷ βασιλεῖ) αυτω τω βασιλει 44. 

ΧΙ. (Οὐοπηπιαῖα 11, 12, 13. ἀείηηι ἰη Οοάϊοςε 71. Τοῦτο δὲ ἀπ᾽ 
αἰῶνος] τὸ δὲ απ αἰωνος 10, 23» 44) 55. 62) 64, 74,93. Οοπηρὶ. ΑἸεκ. 
χρόνε κτίσμα] τς. ΑΙεχ. ἐπιξαλλόμενον] ὑποδαλλόμενον ΑἸά. ἀπ- 
ἔςειλε] απεςαλὴ 19, 62, 64, 93. πρὸς τὸν βασιλέα] εἰς τον βασιλεα 

1, το, 23» ςξν 62, 93. 

ἐν ἑτοίμῳ μόρε] ἐτοιμδ ἱμοβξ 

Ἄνίῳ ΧΙ]. κατεσχέθη τῇ ἐνεργείᾳ] κατασχεϑεις υπνω απὸ ἑπχερᾶς εὡς 
ἐννατὴς τὴ ἐνεργειῶ 10, ό2, 64,93. α τῇ 44. 

64. 
προϑέσεως προαιρεσεως 

πολὺ διμσφαλμένος} σολυ διεσφαλη 19, 62, 64,93. μεγάλως 
διεψευσμένος) μεγαλως διεψευσθϑη το, 62, ὅ4, 93. 

ΧΠΙ. Οἱ δὲ Ἰεδαῖοι]) οἱ τε Ι5ϑαιοι 11], 2 3,64. 93. ὥραν] ργᾷ- 
τηῖτι, αὐτοῖς 62, ὅᾳ, 93. διαφυγόντες, τὸν ἅγιον] δια τον αγιον ςς. 
ἅγιον---αὐτῶν] ὥγιον αὐτῶν ἡνεν Θεὸν 62, 64,93. τῆς μεγαλοσϑε- 

ν89} α τῆς ςς, 74. Οὐπηρὶ. Αἰά. ΑἸεκ. αὐτὰ] ἑαυτῷ ΑΙεχ. χειρὸς 
χράτος] χειρὸς τὸ χρατὸος 62, 93. ἔϑνεσιν ὑπερηφάνοις} ῥτεδημϊτξ. εν 
ό2, 64, 93. 

ΧΙΝ. Μεισάσης δὲ] α δὲ 93. 
23. κ δέκατῆς 44. λτῆς ςζ, 64), 74» 93. Οομρὶ. ΑἸά. ΑΙεκ. ϑεκατη 
ὡρας 62. σιχεδὸν---τεταγμένο:] κα οὐπὶ ἱπίετπηθά, 71. πρὸς ταῖς 
κλήσεσι] προς ταις κλεισι 74. ἀϑρόες} αϑωες γι. αϑροως 7γ4. τὲς 
χλητὰ; ἰδὼν] τὰς χλῆτες εἰδὸν 71. ἔνγυξε] ἡνοιξε 74. 

τῆς δεκατης ὡρας] και τῆς ὡρας. 

ΧΥ. Καὶ μόλις) καὶ μόγις 23, (62. ἴοτ. μογοις) 64, 93. ὑπ- 

ἐδειξε----ταρατρέχοντα ) αὶ οὑπὶ ἱπιεγπηθά. γι. καιρὸν ἤδη] 1. ὅ5, όᾳ, 
93. τὸν περὶ τότων λόγον] καὶ τον σερι ττάντων λογον 10, (6Δ. ἴοτ. 
καὶ τῶν) 64. καὶ τὸν περι τραντῶν λογων 93. 

ΧΝῚ. Ὃν ὁ βασιλ.] ὧν ὁ βασιλ. ὅ2, 64, 93. λογισάμενος, καὶ 
τραπεὶς] ἐλογίσατο ὁ δὲ τροτράπεις 19. ἐλογίσατο ὁ δὲ τραπεῖς 62, 

ό4, 93. εἰς τὸν ττότον] εἰς τὸν τόπον ΑΙά. εἰς τὴν συμποσιαν)] ἐπι 
τὴν συμποσιαν 111, 10, 2 3,62, 64. ἀνακλιϑῆναι αὐτῷ] ἀνακλιναι 
αντε 11], 64. αἀνακλινᾶι αὐτῆς 19, 23,93. ἀναχλιναι αὐτὲς. ἀντῶν 

62. εὐλννν 

ΧΝῚΙ. Οοπιπια ἱπίερτυτα ἀδεῖξ, γ1. Οὖ καὶ γενομένον] και γινο- 
μένος 23. αοὗ 19, 55», 62, 93. καὶ γενομενε τετε 64... τᾳρῇνει] 

πάρην ςς. ταρήνη 62. τὸ τταρὸν] το τσαρωρον 43, 62, 64. φϑκ .τὸν 
παρόντα ΑἸά. εἰς εὐφροσύνην] εἰς εὐφροσυνης 62, 64, 24. ,) 

ΧΝῚ], τροδαινέσης} πτροσκοπίεσης 11]. τοροκοπίδσης τρ. Αἰεχ. 
μεταπεμψάμενος] τοροσχαλεσαμενος 11], 10, 23, 62, 64: 93- -Αὐἰτίας 

εἰάϑησαν] αἰτιας ιασϑησαν 1Π]. αἰτίας εἴησαν τῷ, 62. αἰτιὰς ιαϑη- 
σαν (23. οοττ. τη. ἴδο. υἱ ἴῃ ἘᾺ.) 71, αἰτίας, σαν 64. λιτανιαᾶς εἰ- 
σαν 93. τὴν παρῆσαν ἡμέραν] τὴν περιέσαν ἡμερὰν 1Π|, 28, 45. 74- 
Οοπιρὶ. ΑἸά. σημέρον 71. ποεριδεδιωκότες} αὶ 71. 

ΧΙΧ. νυκτὸς] ῥγατηϊ. ἐτε 19, 62, 64, 93. ῥγαπλῖ, οτι 23, 46. 

(ΑΙεκ. ἰμῖεγ υηςοβ) τὸ προςαγὲν] τὰ προγαγεντα 43. ἐπὶ τέλος] 
εἰς τέλος 74. 

αγήηοχεν ξς. ἡγιοχεινῶι 93. ἡγειοχέναι ΑἸά, 
αὐυτων 111. ΑΙά. φιλων αντε 23, 93. ΟΟΠ)ΡΪ. 

ρησαάντων---ἰσχηχὼς ἷπ οοπι. {64.} αὶ οὐαὶ ἰητεγτηθά. ἐς. 
ΧΧ. τὴν ὠμότητα ---ἰσχηκὼς] α οὐπλ ἱπιεγπηεά. 71. χεφονα] 

Ἢ ϑυμὸν το, ὅ2. -Ἐ οὐ μονον 64. -Ἐ οὐ μονὴν 93. Φαλαριδος] 
Φαιλαριδος 11. ἐσχηκὼς ἔφη] ἐσχηχως φῆσι 71. Τῷ τῆς σήμερον) 

τὸ τῆς σημερον 23, ςς. ὕπνῳ] υπνου εχ οοπ΄, 23.., ἐπιτέλλουσαν 
ἡμέραν] υποςελλουσαν ἡμέραν ΠΠ1. επιτελουσᾷν ἡμέραν ς5.. ὁπιυσαν 
ἡμερᾶν 64. τὴ ἐπιβσῃ ἡμέρα γ8- κατῶ τὸ ὅμοιον] λα 71- ἐπὶ τὸν 

τῶν] ἐπι τὸ τῶν 93. ἐπὶ τὸν τῶν--αφανισμόν] ἀφανίσαι τὰς ἴου» 

ϑαιους γι. ᾿ 
ΧΧΙ. 

α διον 62. 

φίλων αὐτῷ] φιλων 

ΣΝ ἣ ᾿ ν. Ν 

ἀσμένως πᾶντες] ἀσμενην παντες 62. . εἰς. τὸν ἰδιον] 

ἀνέλυσε] ανελυσαν. ςς. 

ἡγηοχέναι) ηγιοχέναι (ΠΟΥ. ἢ. ἴεσ. ἡγποχεναι) 23... 

ΚΕΦ. ν, 

9.10. 

ΠῚ, 

12. 

21. 

τ 

ῃ 
-»" 

γ. "Ὁ . 
αὐτῳ προσμαρτυ- 



ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Γ᾿ 
ΚΕΦ. ν. ᾿ 

22. 

23. 

24. 

εἰς τὸν ἴδιον οἶκον ἕχαςος ἀνέλυσε. Καὶ δχ ὅτως εἰς ὕπνον χατεχρήσαντο τὸν χρόνον τῆς γ»ῇ δῷ, 
ὠφ. εἰς τὸ παντοίβο μηχανᾷσϑαι τοῖς ταλαιπώροις δοχᾶσιν ἐμπαιγμές. ΓΑρτι δὲ ἀλεχτρυν ἔχε- 
ἀῤάγει ὄρϑριος, καὶ τὰ ϑηρία χαϑωπλιχὼς ὃ Ἕρμων ἐν τῷ μεγάλῳ περιςύλῳ διεκίνει. Τα δὲ χατὰ τὴν πόλὶν "ὡ χἤϑη συνήϑροιςο “πρὸς τὴν οἰχτροτάτην ϑεωρίαν, τωοροσδοχῶντα..τὰ τρωϊὰν μετὰ σπεδῆς. Οἱ δὲ ᾿Ιουδαΐοι χατὰ τὸν ἀμερῆ ψυχϑελχέμενοι χρόνον, πολυδάχρυον μετείαν ἐν 
μέλεσι γιαεροῖς τείνοντες τὰς χεῖρας εἰς τὸν «δραγὸν, ἐδέοντο τῷ μεγίςε Θεδ, πάλιν α" οἷς βοηϑη- 
σᾶ! συγτόμως.. Οὔχω δὲ ἡλίου βολαὶ χατεσπείροντο, χαὶ τῇ βασιλέως τὸς φίλες ἀδεχομένου, ὁ 
Ἕρμων παραςὰς, ἐκάλει πρὸς τὴν ἔξοδον, ὑποδειχνύων τὸ πρόϑυμον τῇ βασιλέων ἑτρίμῳ χεῖ- 

χαὶ χαταπλὰγέντος ἐπὶ τῇ παρανόμῳ ἐξόδῳ, χαγὶ ἂν ἀγνωσίᾳ 

. 2ξ. 

26. 

27. 

, τὰς δυνάμεις} -ἰ- λέγοντες ςς. 

α 71. τῷ σᾶντα δέσπον. Θε2] α 74. δεσποτεύοντος Θιἢ] δυναςευ- 
οντος Θὲξ 23. αὐτῷ μεμηχανημένων] αὐτα μεμηχανευμένων 53. 
κατὰ διάνοιαν] α 71. 

ΧΧΙΧ. Ὁ δὲ Ἕρμων ὑπεϑείκνυε] υπεδεικνυεν ὁ Ἕρμων ΠῚ, 10, 23» 
445 55» 02, 74ν 93. Οοπηρί. ΑἸ, νῷροκ.. υὑπεδεικνυεν πρμὼν γι. καὶ 

ἐκτενῆ πορόϑεσιν] -[ ηδὴ δὲ τα βασι- 
λεως Πτολεμαίου, κατα ϑειας προνοίας εἐγχενγρίσμον, ἐλεεῖν τὸ εϑνος 
τῶν Ἰουδαίων εγνωκοτος, καὶ ἀφεῖναι λοιπον. αὐτόυς σπευδοντος, τοις τε 
τ ρι αὐτὸν ἐνδοξοις συμξκλευομενον (οοττ. συμιβωλευομενε), οἱ περι αυ- 
τον Φφιλοι και μέγιςανες αυτῇ ηγανακτδν καὶ σφοδρα φχαλεπαινον. εἷς 
δὲ τις τῶν ἐντίμων εν αὐτοις, ὃς και συντροῷος ἣν του βασιλεως, Ἑρμων 
τένομα, τολμησας εἰπεν" οὐχ ἐπὶ τουτοις ὦ βασιλεν τὴν κατ᾽ αντων εξ 
ἀρχῆς ἐπιχείρησιν ἐποιήσω; λαξων δὲ ἀναγνωἹθι τὰ τσρωὴν τσερι αὐτῶν 
ὑπὸ σε γραφεντα" νπὲρ γὰρ τῇ μὴ γένεσϑαι αὐτὲς ἡμῖν φυσει δυσμενεῖς 

τς “" Ν 2 ' σϑᾶι. ὝὙΒ δὲ ἀποδεξαμένου 
΄ 3 ΄ ζ΄ ν. “ὍὋ ο “ξ“Ὃ ἘΞ δῷ : ψευ. Ν 5, 28. χεχρατημένος ἐπυνθάγετο, τί τὸ πρᾶγμα ἐφ᾽ ὃ τᾶτο αὐτῷ μετὰ σπουδῆς τετένν!- Τϑτο δὲ ἦν εξ ,.»,ἦ ΓΩ Ζ Ζ φχῷ ρΦ φρο ἐπ κα 

Σ ᾽ 
, ἥ ἐνεῤγεια τ «πσάντα δεσποτεύοντος Θεξβ, τῶν πρὶν αὐτῷ μεμηχανημένων λίην χατὰ διάνοιαν 2 ΄. ε “25ἕἵὗ ἐπ ἑν) αν ΄ ε ᾿ 29. ἐντεϑειχότος. Ὃ δὲ Ερμωὼν ὑπεδείχγυε χαὶ πάντες οἱ φίλοι, τὰ ϑηρίᾳ χ’ Τᾶς δυνάμεις ἡτοι- ΄,.. “᾿ Σ μ) Ὡ ᾿Ξ Ν ρ ΄ 80. μάσϑαι, βασιλεῦ, χατὰ τὴν σὴν ἐχτενὴ πρόσϑεσιν. Ὁ δὲ ἐπὶ τοῖς ῥηϑεῖσῖ ληρωϑεὶς βαρεῖ χό- Σ Ἃ Ἂ, Ν » 7 ρ᾿ ἥν μὸ ζω ρᾷ , ΄ δ Ξ ᾽ ᾿ Δῳ, διὰ τὸ “περὶ τούτων προνοίᾳ Θεδ διεσχεδᾶσϑαι πσᾶν αὐτῷ τὸ νόημα, "άτενίσας μετὰ ἄπει- 

ὌΝ - Ἂ »νμ͵ ρὰ ρο Υ 3 ’ ἋἋ, ἰδ 31: λης εἶπεν, ἘΠ᾿ σοι γονεῖς “παρῆσαν ἢ πταΐδων γοναὶ, τήνδε σϑηρσὶν ἀγρήῥ ἐσχεύασαν ἂν δα ψιλῇ ΄ Σιν ὦ 5 ΄ ἃ ͵ πὰ ε “δ Ζ΄ “΄ Μοίναν, ἀντὶ τῶν ἀγεγχλήτων ἐμοὶ χαὶ «προγόνοις ἐμοῖς ἀποδεδειγμένων ὁλοσχερὴ βεξαίαν τοίςιν 2» 5 2 ’ ΄ 9 . . : ΒΞ Ν “Ὁ ᾽’ὔ Ν ιν 32. ἐξόχως, ᾿Ιουδχίων. Καί περ εἰ μὴ διὰ τὴν τῆς συντροφίας ςοργὴν “' Τῆς χρείας, τὸ ζῆν ἀντὶ ’ 3 ΞΖ Φ ες ᾿ 5 9 ., Ν, “͵,ςφ 38: τὅτων ἐξερήϑδης, Οὕτως ὁ Ἕρμων ἀπροσδόχητον χαὶ ἐπικίνδυνον ὑπόεγχεν ἀπειλὴν, χαὶ τῇ ὁρά-- ν ὦ ΄ ͵΄ Ν᾿ "- , ε , Ν ΄ 34. σεὶ Χαὶ τῷ προσώπῳ συνεςάλη. Ὁ χαϑεὶς δὲ τῶν φίλων σχυϑρωπή ὑπέχρξων, τᾶς συνησϑροισμέ- 
| 9. Ζ Ψ ᾿ -" κ᾿ 9. “ 35: γδς ἀπέλυσαν ἔχαςον ἐπὶ τὴν ἰδίαν ἀσχολίαν. ΟἿ τε Ἰαϑαῖοι τσ αροὶ τῇ βασιλέως ἀκόσαντες, 

Ἅ Σ ων ", "Μ᾿ ΄᾽ οῸΦὋ Ζ » . δῷ [Ὁ] ᾽ ϑ κνμο ΄ τὸν ἐπιφαγνὴ Θεὸν χαὶ βασιλέα τῶν βασιλέων ἤνεγ, χαὶ τησδετῆς βοηϑείας αὐτῇ τετευχύτες. 
᾿ 6 

ΧΧΙ]Π. τὸν χρόνον] α 71. ὡς εἰς τὸ ὅζο. τὰ Βη. οοΠ|.} κα 71... ὡς καὶ κατανωτους σβφωνήσαντας τοις ἀντιπάλοις ἡμῶν καϑ' ἥμων γεν- εἰς τὸ τταντοίους] ὡςε τταντοιοὺς το, 23, 62, 64,93. δοκῶσιν] ργα- εσϑαι προνουμε» ταυτῷ τσερι αὐτῶν ἐδογματισας ἐν ἀρχὴ, δ νὺν οὐχ 
τηϊττ. εἰναι 10, 62, 93. α 54. οἰδας, και αναγπειν ἐπιχειρεῖς. μηδαμως ὦ βασιλευ" ἐκφερωμεν δὲ δια 

ΧΧΠΙ. "Αρτι---ὄρϑριος] λ ουπὶ ἰηϊεγηηεά: 721. ἤάρτι δὲ] ηνικα ταχέων τὴν γρίως ἐπ᾿ αντοῖς ἐξενέχϑεισαν ψηφον" καὶ τοὺς ἐλεφαντας 
δὲ το, 62. ἐκεκράγει] ἐεχῥάγεν 23, 5, 74. ΑΙεχ. ἐνεχραγεν 44. ἐπάγοντες παρῶμεν τὴν ἐπ᾽ αντόις εξ ἀρχῆς νπὸ σου γενομενὴν προϑε- διεκίνει] διεχινειτο το. ᾿μὰ σιν 64. κα στενὴ 71. 

ΧΧΙΝ. οἰκτροτάτην] α 74. τοροσδοχᾶντα δις. δὰ ἤη. σοπι.7 , γι. ΧΧΧ. ἐπὶ τοῖς ῥηϑεῖσι---νόημα} κα οὐπὶ ἰπίεγπηεά. 71. τῦληρω- 
ΧΧΨΝ. Οἱ δὲ Ἰαδαῖοι] οἱ τε Ισδαιοι 62, 64. οἱ τε οἱ Ιαδαιοι 9Ως.. εὶς} κόρ βαρεῖ χόλῳ] ττ. 44. βαρειν (β6) χολω ὅ2. διὰ τὸ 

κατὰ τὸν---γοεροῖς} αὶ Οὐτὴ ἱπίεγπηθᾶ, γ1. κατὰ τὸν ἀμερὴ ψυχουλ- περὶ] δμτὴν περι ςς. ταρονοίᾳ Θεῖ διεσκεδ.} πρόνοια καὶ διεσκεδ. 93. 
χόμενοι]) κατα τινὰ μερη ψυχολκουμενοι 2 3. ψυχελκόμενοι] ψυχα- διεσκεδῴϑαι]) διεσκεϑασεν 111. τὸ νόημα] α τὸ ΑΙεχ. μετὰ ἄπει- 
ποιέμενοι ([οτί. τσονουμένοι) 93. τοολυδάκρυον] Ἰσολυδαχκρυν 44) ςς, λῆς εἶπαν] μετὰ ἀπειλῆς εἰς τὸν Ερμωνα και δυσμενεσι λογοις λοιδωρη- 
ὅ4, 74. 93. ΑΙεχ. τοολυδάκρεω ΑἸά. εἰς τὸν δρανὸν} αὶ τὸν ός. τὸ σας πεν το, 2, 93. ἴς, οὔπὶ ἀπειλησας ρτῸὸ λοιϑωρησας, εἴ τρος 
μέγιςε Θε8)] αὶ μεέγιγε 44,71. πάλιν] α 44,71. αὐτοῖς βοηϑῆ- τον βῸ εἰς τον, 64. μετα ἀπειλῆς ἐφὴ 71. 
σαι] α΄. το, 62, 64, 71, 93. συντόμως} α γι. ΧΧΧΙ. Εἴ σοι γονεῖς] οσοι γονεῖς 11], 23, 44ς 71, 74. Οὐοπιρὶ. ΑἸά. ΧΧΥῚ. Οὔπω δὲ] «πε δὲ 1Π. κατεσπείροντο]) κατεπείροντο 111, παίδων γοναὶ] τταιδὼν γονοι 445,71» 74: Οοπρὶ. ΑἸά. Αἰεχ. ταιδὼν 
φιδεχζομένου] ἐκδεέχομενος 23. ὁ Ἕρμων) α ὃ 74. ἐκάλει] ἐπικα. νεῶν 93. τήνδε ϑηρσὶν] τὴν ϑηρσιν 93. ὦγρίοις] ἀγριφι 74. 
λει 1Π. υποδεικνύων] ὑποδεικνὺς ΑἸΙοχ, ἐν ἑτοίμῳ κεῖσϑαι] α ἐν 190. ἐἰσκεύασαν ἄν] λ ἂν 111,23, 44, ξς, 71, 74. Οοπιρί. ΑΙά4. εἐσκευασα ἐν ἐτοιμή χεισϑα; (εχ σοττ. ἴξο. πη.) 23. ἂν 62, 64. εκερασαν (ἢ.) 93. ἀντὶ τῶν ἄνεγκλ:] ἀντι των Ιαδαιων ΧΧΥΙ]. ὙΞ δὲ ἀποδεξαμένε---κεκρατημένος λα Οὐπὶ ἱπίοτηεά. 71. τατὼν οντῶν ἀνεγχλ. 64. ὁλοσχερὴ] ολοσχχερως 62. ὅλοσ χερὴ βε- παρανόμῳ ἐξόδῳ] ἀνόμῳ ἐξόδῳ ΑΙεχ. κατὰ πῶν] κατὰ ποΐντα Αἴεχ. δαίαν τΐςιν] ολοσχερὴ τῖιςιν βεδαιαν τῦιςιν 44. ; κεκρατημένος] κεκρατημενου γ4ᾳ. ἐπυνθάνετο] ὃ δὲ τουνϑανομένος 71. ΧΧΧΙΙ. Καί περ] διοπερ 64. Καί περ εἰ μὴ---συντροφίας] και 
τί τὸ πρᾶγμα ἐφ᾽ ὃ τῶτο] οτι τὸ διασαφουμενον ετι 111, το, (62. ἔπ. περι μηδένα τὴν τῆς συντροφιας 93. τῆς συντροφίας] τῆς συςροφιᾶς ! ἐτει) 93. ὁτι τὸ δειμαφεν (ςοττ. δημαφαν) ετι 2 3. ἐφ᾽ ᾧ τϑτο] φ' Π]Ι. τῆς τροφιας 19. καὶ τῆς χρείας} - ἀναγχαιον 64. καὶ τῆς 
ὦ τατο 44. ᾿ μετῶ σπεδὴς] ῥτατταϊτῖ. εἰ 19,93. κατὰ σπεδὴς ΑἸά. ιδιας ζωης χρειας 93. εἰντὶ τάτων] ἀντι τατε 23. ἐςερήϑης} ργδ- 2 ΑΙεχ. τετέλεςαι] τετελεσϑαι 23. πηϊττ, ἂν 19, 62. ῥγαπητί. ἂν συ 64. ἀνεςερήϑης ([ς) 93. ἐξερήϑη ἐ ἢ τ ΧΧΨΊΠΙ. ἡ ἐνέργεια] α ἡ 62, δᾳ, 71,93... τῷ πάντα δισποτ.)}ὺ ΑἸά. 

Ἵ . τ τὰ τάντα διερποτος (Π6) το. τε τὰ πανία διέποντος 62, 64, 93. ΧΧΧΙΠΙ. Οὕτως ὁ Ἕρμων] ατος ὁ Ἑρμὼων το. «τὼς μὲν οὖν ὁ Ἐρ- 
μὼν 64. καὶ ἐπικίνδυνον] κα και ἐς, 62, 74, 93. Οοιηρῖ. ΑἸά. , γι. 
μαθεῖ καὶ ἴῃ οἤδγ. τηΐη. Αἴδχ. ὑπήνεγκεν] ἐπήνεγκεν ΑἸά, καὶ τῇ 

ὁράσει] καὶ τω ϑράσει 23. καὶ τὼ ϑρασει δὲ 62, 64. (93. αἱ νἹἀετυτ.) 
καὶ τῇ ὁράσει ὅς. δὰ ἔπ. οοπι.] α 71: Ὑπἢ 

ΧΧΧΙΨ. Ὁ καϑεὶς---ὐπεκρέων] κ ουπὶ ἱπίεττηθᾶ, 71. ὑπεκρέων]. 
ὑποχνᾶιων τς. τὰς συνηϑροισμένους] -- οχλους 64. κ93. ἀπέλυ- 
σαν} ἀπελυεν 10, 23, ςς, 62, 64. απελυσεν 93. ἕκαρον] Ῥγαβυηϊε. 
οχλους 62,93. ἐπὶ τὴν] εἰς τὴν ς ς. - ἰδίαν, ἀσχολίαν) 'διαν σχο- 

λιαν 19, ὅ2. ᾿ ὔ 

ΧΧΧΝ. τὰ παρὰ] τα 93. τὸν ἐπιφανῆ] α ἐπιφανηγι. ΘΕεὸν] 
ῬΓΘΠλ τ, Κύριον ὅ2. καὶ βασιλέα] Κύριον βασιλεα 111, 44, 93. 

(Οπηρὶ. ΑἸά. ῥγβεπηἶτε. Κυριον 23. α 71. καὶ Κυριον βασιλεα 74. 
τῶν βασιλέων] , 71. τῶν βασιλενοντων 74.. ἥνεν] εδοξαζξον 71. 
καὶ τῆσδε δες, 14 ἔῃ. σοη).} α 71. τῆς βοηϑείας] τῆς βασιλειὰς 64. 



ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ᾿Γ. 
᾿ ᾿ οὐ ἊΝ ππυ ΄ ᾿ ᾿ ΄ ν. ΄ ΡῚ ξῷ Καιὰὶ δὲ τότες τὲς νόμους ὁ βασιλεὺς συςησάμενος ππάλιν τὸ συμπύσιον, εἰς εὐφροσύνην τραπῇ-- 

'ΚΕΦ, ν' 

46. 
7 , : . 2 -.-« ἡ» “΄ ὅΞΙ Ψ: γαι πιρεχάλει. Τὸν δὲ “Ἕρμωνα προσχαλεσάμενὸς μετὰ ἀπειλῆς εἰπεῷ Πρσάχις σοι δεῖ περὶ τἄ-- 37. 

Ὡς Ζ . Ν ν ὦ ΄ ᾿ εἰς ᾿ ἣ τῶν αὐτῶν πτροςάτ]ειν, ἀϑλιώτατε; Τὸς ἐλέφαντας ἔτι χαὶ γὺν χαϑόπλισον εἰς τὴν αὕρϊον ἐπὶ 58. 
ΒΕ ς ᾿ ᾿ς “,,., ΝΡ» : »“ ’ τὸν τῶν Ἰουδαίων ἀφανισμόν. Οἱ δὲ συναναχείμκενοι συγ[εγεῖς τὴν ἄςατον διάνοιαν αὐτῷ ϑαυμά- 30. 

Ῥ " 7 7 ε 3, 2 ε “Ὁ ; ,΄ : | ζοντες, πρμεφέροντο τἄδε, Βασιλεῦ, μέχρι τίνος ὡς ἀλόγους ἡμᾶς διαπειράζεις, τπροςάσσων ἤδη 4ο. 
2 2 ᾽ φ᾿ 4 . ᾿ ψὉ 3 ΄ τρίτον αὐτὰ; ἀφανίσαι, χαὶ πάλιν ἐπὶ τῶν πραγμάτων ἐχ μεταξολῆς ἀγαλύων τὰ σοὶ δεδογμένα : 

. Ν ΄ ᾿ κι, }Ἂ Ὧν χάριν ἡ συόλις διὰ τὴν προσδοκίαν ὀχλεῖ" καὶ πληϑύουσα συςροφαῖς, ἤδη χαὶ κινδυνεύει 41. 
΄ κο ᾿ ΄ ΝΡ» 

πολλάκις διαριασϑῆναι. “Οϑεν ὁ χατὰ “ἄντα Φάλαρις βασιλεὺς ἐμπληϑυνϑεὶς ἀλογιςίας, ,2. 
Ν Ν ,΄ . 52 . “Δ. δ ΄ 2 δ Ρῷ δ λ Ν Ῥν: “ 3 ὮΣ ε » χαὶ τᾶς γινομένις πρὸς ἐπισχοπὴν τῶν Ιουδαίων ἐν αὐτῷ μεταδολᾶς τὴς Ψυχῆς παρ᾽ ἐδὲν ἡγό.. 

- δ ν. 2 Ὁ 7 ος ἢ - μενος, ἀτελέςατω ἐξεδαίωσεν ὅρκον, ὁρισάμενος τότες μὲν ἀγυπερϑέτως πέμψειν εἰς ἄδην, ἐν 
᾽ ᾿ ᾿, ΄ ΕῚ 7 3 ΄ δὲ ΞΟ Ν ἉΝ 3 ἃ ΄͵͵ 95 ἢ ᾿ .“ - γόνασι χαὶ ποσὶ δηρίων ἠχισμένους, ᾿Επιςρατεύσαντα δὲ ἐπὶ τὴν Ιουδαίαν, ἰσύπεδον πυρὶ χαὶ 43. 

7 ᾿ : - Σ τὴ ρβ ἾἼ Ἄρρνιις 7 - ΄ δόρατι ϑήσεσϑαι διαιάχους, καὶ τὸν ἄξατον αὐτῶν ἡμῖν γαὸν πυρὶ “σρηνέα ἐν τάχει, χαὶ τῶν 
᾿ ’ὔ’ 3 ρ᾿ ἢ ΝΣ Ἂ Ω 7 ᾿ ΄ ΄᾽.. , ρ 9 7 ᾿ συγτελᾶντων ἔχεῖ υυτίας ἐρῆμον τὸν ἀπαντὰ χρόνον χαταςῆσειν. Τότε περίχαρεις ἀγαλύυσαντες 44.. 

οἱ φίλοι χαὶ συγ[ενεῖς, μετὰ πίςεως διέτασσον τὰς δυνάμεις ἐπὶ τὰς εὐχαιροτάτες τύπες τῆς πό- 
λεὼς πρὸς τήρησιν. Ὁ δὲ ἐλεφαντάρχης, τὰ ϑηρία σχεδὸν εἰπεῖν εἰς χατάφημα μανιῶδες ἀγη- 45. 
σχὼς, εὐωδεςάτοις πσόματιν οἴνου λελιξανωμένε φοξεραῖς χατεσχευασμένα σκευαῖς, Περὶ τὴν ἕω, 46. 
τῆς πόλεως ἤδη “πλήϑεσιν ἀγαριϑμήἥτοις χατὰ τ ἱπποδρόμου χαταμεμεςωμένης, εἰσελϑὼν εἰς τὴν 
αὐλὴν, ἐπὶ τὸ προχείμενον ὄτρυνε τὸν βασιλέα. Ὅ δὲ ὀργῇ βαρείᾳ γεμίσας ϑυσσεξῆ φρένα, 47. 
παντὶ τῷ βάρει σὺν τοῖς ϑηρίοις ἐξώρμησε, βελόμενος ἀτρώτῳ. χαρδίᾳ χαὶ χόραις ὀφθαλμῶν ϑεά- 
σασϑαι τὴν ἐπίπονον καὶ ταλαίπωρον τῶν πτροσεσημαμμένων καταςροφήν. Ὡς δὲ τῶν ἐλεφάντων 48, 
ἐξιόντων ππερὶ πύλην, χαὶ τῆς συγεπομένης ἐγόπλου δυνάμεως, τῆς τε τῇ π“λήϑους πορείας χονι-- 
ορτὸν ἰδόντες, καὶ βαρυηχὴ ϑόρυδον ἀχόσαντες οἱ ᾿Ιουδαῖοι, “Ὑςάτην βίου ῥοπὴν αὐτοῖς ἐχείνην 40. 

δόξαντες εἶναι τὸ τέλος τῆς ἀϑλιωτάτης πτροσδοκίας, εἰς οἶκτον χαὶ γόες τραπέντες, χατεφίλουν 
. ἀλλήλους περιπλεχόμενοι τοῖς συγί᾿έσιν ἐπὶ τὲς τραχήλους ἐπιπίπηοντες, γονεῖς πταισὶ καὶ μη- 

ΧΧΧΥῚ. Κατὰ δὲ --νόμους] κατα δὲ τοὺς αὐτοὺς νομους το, ςς. 
ΑΙεχ. τὲς νόμες] μονες 23) 64. συςησάμενος τεάλιν] συςησαμενος 
ταν 11], το, 62, ὅ4, 93. τραπῆναι παρεκάλει] ττ. 19, 6). 

ΧΧΧΥΝΙΙ. Τὸν δὲ Ἕρμ.} τὸν τε Ἐρμ. ό;, 64, 93. 

μενος μετὰ ἀπειλῆς} α 71. εἶπε] ἐφη 71. 
Αἰεχ, δὲ σοι 43, 64, 92. σοι δοκεῖ ΑἸά. 
93. ἀϑλιωτατε] α 71. 
ΟΧΧΧΝΊΠΙ. Τὰς ἐλέφαντας] τας γῆν ἐλέφαντας 64. ἔτι καὶ γὺν] 

α71. εἰς τὴν αὔριον] α εἰς τὴν 71. ἐπὶ τὸν τῶν Ἰαδ. ἀφανισμόν] ἐπι 
τὸν αφανισμον τῶν ἰαδαιων 71. 

ΧΧΧΙΧ, Οἱ δὲ συνανακείμενοι) οἱ συγκειμένοι εἰπὸν γ1. οἱ ϑὲ 
συγκαϑήμενοι 74. συγίενεῖς ὅζο. δὰ ἤῃ. σοπ).] α γ)γ1. τὴν ἄςατον) 
τὴν ἀξατὴ ςς. τὴν ἄξαϑει 93. τὴν ἄςατον διάνοιαν] εἰς τὴν αςαϑὴ 
διανοιαν. το. τὴν ἀςαϑη διανοιαν 44, 62, ό4, (74. υἱ νἱάεἴυγ.) Οοπρὶ. 
ΑΙά. Αἰεχ. αὐτῇ ϑαυμάφοντες) τρωτον ϑαυμαζοντες το. 
ἐφέροντο τάδε] τοροεφερον ταδὲ ςς, 64. τυροσεφεροντο ταδε 93. 

ΧΙ. Βασιλεῦ]  γ1. ὡς ἀλόγους ἡμᾶς] α 19, 93. ἄλογες ἐς. 
υμας.62. ἡμας 64. διαῦεῖ ὠλόγους ἴῃ οΠδγδέξ, πγίποτο Αἰεχ. δια- 
πειράζεις} διαπειραζης 93. ἀφανίσαι] αφανισϑήναι 934. ἐπὶ τῶν 
πραγμάτων] ροπἷξ ροξ μεταξολης το, 62. τὰ σοὶ δεδογμένα] τα 
σοι δεδομενα 62. 

ΧΙ. καὶ σληϑύεσα] καὶ σληϑύνεσα ΟομΡρὶ. 
ςροφαῖς} τληϑύυεσας συςροφας 93. 
αρπασϑῆναι] διασπασϑῆναι ΑἸά, 

ΧΙ]. ὁ κατὼ πάντα Φαλαρι.] κ 71: Φαλαρις] Φαδερει 93. 
βασιλεὺς ἐμπληϑυνϑεὶ 1 βασιλεὺς ἐμπλατυνϑεις 19, 62, 64.093. βα- 
σιλεὺς ἐμπλησϑεις ςς. βασιλευ γι. ἀλογιςίας] ἀλογιξια δα, 93. 
ἀλογιξία, ὁ δὲ σαλιν όᾳ. " ἀλογιςίας---ἡγέμενος] κουπὶ ἱπιεγπιθά. 
71. γινομένας τρὸς] ἴτ. 93. παρ ἀδὲν] τοαρ᾿ αϑὲν 93. ἐξεξαί. 

οὡδσεν ὅρκον] βεξαιως ὀρχον ΠῚ, 23» 44γ 55, 724. Οοπιρὶ. ΑἸά. ,ἰεξεδαι- 
ὡσὲν 71. πέμψειν) ἐκπεμψειν 64. εἰς ἄδην) εἰς τον αδὴν 62, 64, 
93. ἐν γόνασι], γ1. καὶ ποσὶ] α καὶ γι. 

ΧΊ,11]. τυρὶ καὶ δόρατι---διατάχους πυρὶ τάχους ξςξ. 
σεσϑαι) σηδεσϑαι 1Π. ϑέσϑαι 64. καὶ τὸν ἄξατον ὅζς, τὰ ἤη. 
ςοη}.} αὶ 71. αὐτῶν ἡμῖν] α αὐτῶν 10, ξξ. κα μιν 93. πυρὶ πρη- 
νέα) πυρὶ πρὴν ΠῚ, 23. τυρι τριαᾶνε ([[0) 93. ἐν τάχει] αὶ ἕν 44) 

προσκαλεσά- 

σοι δεῖ } τΓ. 10, ςς, 62. 

προςάτῆειν} Ἔ εσὶν 64, 

ὥρο- 

π΄ληϑύεσα συ- 

ἤδη καὶ] α καὶ 62, 64,93. δι- 

“η- 

ς 

᾿ἐπομένης] και τῆς ἐπομενῆς 10, 62. 64, 93. 

' φάτης] τῆς αϑεωτατης 64. 

ξς, 74. Οομρὶ. ΑΙά4. καὶ τῶν συντελ.} α καὶ 23,44, ξς, 74. ΟΟμρὶ. 

ΑΙά. μιαθεῖ καὶ ἰῃ οἰαγαός. τηΐποτε Αἰεχ, ϑυσίας] ϑυσίαν ΑΙοχ. 
ἔρημον} ἐρημὰ τῷ. κα ξ 5, 74- Βαινεῖ 'ῃ οπαγδές, τηΐπογε ΑἸεχ. ΝΕ 

τον 

ἅπαντα 'χρόνον] ργατηϊε. εἰς το, 62, 64, 74, 93. Οοπιρὶ. ΑἸά. ΑΙεχ. ΄ 
ΧΙΙΝ. Οὐοπηπια ἱπίερταπι ἀδεεῖς 71. πρὸς τήρησιν] προς τὴν τη- 

ρῆσιν αὐτῶν 19, 62, 64, 93. τρος τὴν τηρῆσιν 23, ςς. ΑἸεχ, 

ΧΙ. σχεδὸν εἰπεῖν---λελιβανωμένου]} α οὑπὶ ἱπιεπτηοὰ 71. εἰ- 
πεῖν] ὡς εἰπὲν 111. ὡς εἰπεῖν 19, 23.» 44, ξ 3» 62, 64, 74, 93. (οπιρὶ, 
ΑΙά. ΑΙεχκ. ὠγποχὼς] ὠγειοχῶς ΑἸά. οἴνου λελιδανωμένου] οινὼω 

λελιξδανωμενω 1Π1,23».449 55. οενω καὶ λιδανω χεκραμενοις 74. . λε- 

λιδανωμένου] δὲ λιδανωμενου 93. φοδεραῖς] φοξερως 44,71, 74- (91. 
υἱ νἱάετατ.) Οοπιρὶ. ᾿ΑἸά. ΑΙεκ. φοξεραῖς δες. δὰ ἤη. οοη).} χατα- 
σκευασας 23. φοξερως κατεσχευασμενα κάτασκεναις ξξς. κατισχευ- “Π᾿ 

ασμένα σκευναῖς} κεκοσμημενα κατασκεναις 10, 44, 62. Οοπιρὶ. ΑἸά, 
ΑΙεχ. κεκοσμημενα 71. κατακεχοσμημενᾶ κατασχεναις 74. 

ΧΙΨῚ. Περὶ τὴν ἕω---καταμεμεςωμένης} λα συαὶ ἱπίεττηοά. 71. 
τὴν ἕω] τὴν νεω (ῆ5) το. ἐπὶ τὸ τροκείμενον] κα 71. 

ΧΙΝΊ]. δυσσεξὴ φρένα ὅς. τὰ ἢπ. οοπ|.}] α 71. ἐξώρμησε) 
ἐξορμησαι 62. ὠτρώτῳ καρδίᾳ] ἀτρωτων καρδια 62. καταςροφῆν] 
κατασυςροφην 64. Ἃ τ 

ΧΙΝΊΙΠ1. Ὡς δὲ τῶν---τσύλην) κα οὐπὶ ἱπιεγηηδά. 71. περὶ αὺ- 

λην] ἐπι τῦυλὴν 1. τσερι τὴν τυυλῆν ἐς, 62, 64, 93. καὶ τῆς συν- 
τῆς τε τῷῈ ργω πη. ἐκ 

καὶ βαρυηχη ϑόρυβον] καὶ βραχν ἢχῆ 
εἰκόσαντες οἱ ̓ 1εὃ.} κα ςξ. 

19. εκ τῆς τὰ 62, 64, 93. 

(ς) ϑορυθον ςς. 
. ’ 

ΧΙῚΧ. Ὑράτην---οροσδοκίας}] λα οὐπῈ ἱπίεγηχοά. 71. : Ὑρατην 
βίου] κα υγατὴν ςς. ἐκείνην δόξαντες ἐκείνην δοξαν ςς. τῆς ἀϑλιω- 

καὶ γόους τραπέντες} α καὶ γόους 71. 
περιπλεκόμενο!] περιπεπλαγμενοι 74. τοῖς συγ[ενέσιν--- γονεῖς} α Οἰ1Π| 

ἱπίεγτηεά, 71. ἐπιπίπΊοντες} - τε ὅ2,93. γονεῖς παισὶ] οἱ τε γο- 

νεις τοῖς εαυτων παισὶ 64. καὶ μητέρες] α μητερες 23; 55. ΜῆΤε" 

ρὲς δὲ ὅ2. κό4,953. καὶ μητέρες---ἔχουσαι] μητέρες νεογνὰ τῦροξ 

μᾶροις ἔχουσαι 19. νεάνισιν] α64,93- νεάνισιν δς. δὰ ἤη. οοη.] 

α 71. ἕτεραι---ἔχουσα!} ἐτεροι δὲ νεογνα τρος μάφοις ἔχοντές 93. 

πρὸς μαςὰς] προς τοις μᾶςοις 64. ἕλκοντα γάλα] -᾿ ὠδυροντὸ 19 

ό2, 93. -Ἐ ἐμινυροντο (αἱ νἱἀεξιι, ἴοι, μιδυροντο) 64. ᾿ 

.- 



γλλύσανηε; μ. 

Ἐξ τῆ τί. 

μὴν ἐγ. ας 
ΕῸ τὴν ἕω, ᾧὶ 
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10. 

1. 

,ν Ὁ 5.15. ἄντῶν γεγενημένας] αὐτῶν γενομενᾶς ςξ. 

ΜΑΚΚΆΒΑΙΩΝ Γ. 

τέρες. γεάγισιν, ἕτεραι δὲ νεογνὰ πρὸς μαςὲς ἔχουσαι βρέφη τελευταῖον ἕλχοντα γάλα. Οὐ μὴν 
δὲ ἀλλὰ χαὶ τὰς ἔμπροσϑεν. αὑτῶν γεγενημένας ἀντιλήψεις. ἐξ ἐρανᾷ συνιδόντες, πρηνεῖς ὁμοϑυ- 
μαδὸν ῥίψαντες ἑ ἑαυτὰς χαὶ τὰ γήχια χωρίσαντες τῶν μαφῶν, ᾿Αγεδόησαν φωνὴ μεγάλῃ σφύδρᾳ, 

τὸν τῆς ἁπάσης δυνάμεως δυνάςην ἱ ἱχετεύοντες, οἰκτεῖραι μετὰ ἐπιφανείας αὐτὰς ἤδη πρὸς πύλαις 

ἄδα χαϑεςῶτας. 

ἘΛΕΑΖΑΡΟΣ δὲ τις ἀνὴρ ἐπίσημος τῶν. ἀπὸ τῆς χώρας ἱερέων, ἐν περεσξείῳ τὴν ἡλικίαν ἤδη 
λελογχῶς, χαὶ πάσῃ τῇ χατὰ τὸν βίον ἀρετῇ χεχοσμημένος, τὰς περὶ αὐτὸν χαταςείλας πρεσξυ- 

τέρους ἐπικαλεῖσθαι τὸν ἅγιον Θεὸν προσηύξατο τάδε' Βασιλεῦ μεγαλοχράτωρ, ὕψιςε, πσαντο- 
χράτωρ Θεὲ, τὴν πτᾶσαν διαχυξερνῶν ἐν οἰχτιρμοῖς χτίσιν, ΓἜπιδε ἐπὶ ᾿Αδραὰμ σπέρμα, ἐπὶ ἡγι- 

ασμένε τέχγα ᾿Ιαχῶξδ, μερίδος ἡγιαδμένης σὰ λαὸν ἐν ξένῃ γῆ ξένον ἀδίχως ἀπολλύμενον, Πάτερ. 
Σὺ Φαραὼ τ ληϑύνοντα ἅρμασι, τὸ πρὶν Αἰγύπ]ου ταύτης δυνάςην, ἐπαρϑέντα ἀνόμῳ ϑράσει 
χαὶ, γλώσσῃ μεγαλοῤῥήμονι, σὺν τῇ ὑπερηφάνῳ ς«ρατιᾷ παντοξρόχους ἀπώλεσας, φέγίος ἐπιφάνας 
ἐλέας Ἰσραὴλ γένει. Σὺ τὸν ἀναριδμήτοις δυνάμεσι γαυρωϑέντα Σενναχηρεὶμ βαρὺν ̓ Ασσυρίων 
βαάιλέα, δό ὁρᾶτι τὴν τᾶσαν ὑποχείριον ἤδη λαξόντα γῆν, χαὶ μετεωρισϑέντα ἐ ἐπὶ τὴν ἁγίαν σου 

πολι βαρέα. λαλδντα χόμπῳ χαὶ. νράσει, Δέσποτα, ἔϑραυσας, ἔχδηλον δειχγὺς ἔϑγεσι «πολλοῖς 

τὸ σὺν. χράτος... Σὺ τὰς χατὰ τὴν Βαξυλωγίαν τρεῖς ἑταίρους πυρὶ τὴν Ψυχὴν αὐθαιρέτωρ. δεδω- 

χύτας εἰς τὸ μὴ λατρεῦσαι τοῖς χεγοῖς, διάπυρον δροσίσας. χάμινον, ἐῤῥύσω μέχρι τριχὸς ἀπημάν- 

τς, φλόγα σᾶσιν ἐπιπέμψας τοῖς ὑπεναντίοις. Σὺ τὸν διαξολαῖς φϑόνου λέουσι χατὰ γῆς ἐί- 

φένγτα ϑηρσὶ βορὰν Δανιὴλ εἰς φως ἀνήγαγες ἀσινῆ. Τόν τε βυϑοτρεφᾶς ἐν γαςρὶ χήτες ᾿Ιωνὰν 

. τηκόμενον ἀφειδῶς, ἀπήμαντον πᾶσιν οἰχείοις ἀνέδειξας, Πάτερ. Καὶ νῦν μισύξρι, ππολυέλεε, - 
ΩΣ Ψ Ν ΗΝ [4 3 ΄ ρ᾿ )ΙΝ 9 Ν ΄ ΕΝ ν 25 ΄ 9. 9 

τῶν ὅλων σχεπαςἃ, τὸ τάχος ἐπιφάνηϑι τοῖς ἀπὸ ᾿Ισρχαὴλ γένους, ὑπὸ δὲ ἐδδελυγμένων ἀνόμων 

ἐσγὼν ὑδριζομένοις. 
3 Ν 9 ͵ Ν, " 9 ΄ ε ᾽ὔ’ ε ϑιι 9 » ς ΄. ε ΄“ 

Εἰ δὲ ἀσεξείαις. χατα τὴν ἀποιχίαν 0 βίος ἡμῶν ἐνεσχηται, ΕὐσΟΒΕΝΟς ἡμᾶς 

ἀπὸ ἐχϑρὼν χειρὸς, ὡς προαιρῇ, Δέσποτα, ἀπόλεσον ἡμᾶς μόρῳ. Μὴ τοῖς ματαΐοις οἱ ἹΠΕΤΕΙΣ 

ΠΝ εὐλογησάτωσαν ἐπὶ τῇ τῶν ἡγαπημένων σὰ ἀπωλείᾳ, λέγοντες, Οὐδὲ ὁ ὁ Θεὸς αὐτῶν ἐῤῥύ-- 

Ἰ,. Οὐ μὴν ϑὲ---ἑαυτὰς] αὶ ουπιὶ ἱπιεττηθά, 71. Οὐ μὴν δὲ ἀλλὰ] 
συνιδόντες} συν- 

εἰδοτες 64. χωρίσαντες τῶν μαςῶν] θιψαντες γι. 

ΤΙ]. ᾿Ανεβόησαν] ἀνεφωνησαν ὅ2. φωνῇ μεγάλῃ] Ἔ ρος Κυριον 
21. σφόδρα ἃς: δὰ ἤηῃ. σοτη.} α 71. τὸν της---κετεύοντες} τον 

σαντων δυναςην ἐκέτεύοντες 10. ῆς, πἰῇ τὼν πάντων, 62. 

σης δυνάμεως] της ἁαπασης κτήσεως ςς.. σάντων 64, 93.. κα δυνάμεως 
γ4. Οομρὶ. ΑἸά. Αἰεχ. οἰκτεῖραι] οἰκτειρησαι 62. αὐτὲς ἤδη] τὰς 

ηδη 62, 64,93. πρὸς σύλαις δε} τρος τυλας αδα 44. προς ταις 
'συλαις τε αδὲ 62, 64, 93. 

τῆς οπά- 

Ι. Ὀεείξ σοπ. ἰπίερτ. 71. ἱερέων] Ι5αδαιων 111. ἤδη λελογχὼς] 

δὴ λελαχως το. τὸς τερὶ --πρεσδυτέρου,] μόγις τι τρεσξυτέρους 
πόσον τρόπον οἱ περὶ αὐτὸν ἤσαν κατέςειλε 3. (οὐΐοεβ δετρὶ!. ἔς, οὐπὶ 

καὶ πάντας ὉτῸ τρόπον τίνα, τ2 Οοἀΐοε5 δεγρὶϊ, οὐπὶ  εηεῖα. . τοὺς 

τε. ὶ αὐτὸν] τες σερι εαυτον 62. ἐπικαλεῖσϑαι) ἐπικαλεσασϑαι 64. 
τὸν ἅγιον] κα 44. Ὡροσηύξ. τάδε] ττ. 44. ῥγανηϊ, καὶ Αἴεχ. 

11. Βασιλεῦ μεγαλοκρ.} βασιλευ μεγαλοκρατορ. 44, 74. Οοτηρὶ. 
ΑἸά. εαμεγαλοκρατὼρ 71. ὕψιςε] ὑψιςα 11. 

Ὡταντοκρατορ Θεε 44 74: Οοιρὶ. ΑΙά. ,.71. 

ὁ 62, 64,71,)93. ἂν οἰκτιρμοῖς) α ἐν ὅ2. 71: 
χτισιν ἐν οΙΚΤΊρμι. 64. 

11. ἐπὶ ᾿Αδραὰμ] λεπι 23. ἐπὶ τὸ Αἔρααμ ό2, ό4,93. - Ισαακ 

και Ιάκωᾷ γι. 
ἡγιασμ.. τίκνα ᾿Ιακὼδ] λ 71. 

ΝΣ πὰ . 

τὴν σασαν)] ΡΓΘΙΏ, 
ὶ ω ΄ 

ἐν οἰχτιρμ. κτίσιν) 

ἡγιασμένης σου] ἡγιασμενὴς σοι 62, 

64, 93. ἐν ξένη γ8} κα ξένῃ 1: ξένον ἀδίκως} ῥγαεπιϊττ. λαὸν το, 

ό:, ὅ4, 93. ἔενων αδικως 23. Πατερ]α 44, 71. 

ΙΝ. ΑὉ Βοος οοπιηγαῖα υΐφυε δ σοιῃ. τς. ἴπο]. ἀείιπι οπηηΐδ 71. 

τληϑυύνοντα] τληϑνοντα 44, 6:, 64, 74. Οοπρρὶ. Αἰ. ἅρμασι) 

Ἔ πτατῳ 62. τὸ πρὶν] κτού4. τὸν πρὶν Αἰεχ. ταύτης δυνἄςην] 

ϑρασειν καὶ δυναζην το. ἐπαρϑίντα] ἐπαρϑῶντα ([ο) 93: ἀνόμῳ 

-μεγαλοῤῥήμονι] ανομὼ γλωσση μεγαλορημονι το. ἀνόμῳ ϑράσει) 

τω ϑρασει 23. ἀνοίκτω ϑράσει Οοπιρί. σὺν τῇ ἢ ὑπερηφάνῳ] κα τῇ 62. 

συν ὑπερηφάνως 93. αντοδρόχους] ποντοξρυχους 23. ποντοξρυ- 

χιους 64. ταοντοδροχιους 93. ταοντοδρόχους Οοπιρὶ. ΑἸά. φέγίος 
νο:. Υ. 

παντοκράτωρ Θεὲ] 

ἐπὶ ἡγιασμένε} ἀπο ἡγιασμενε 19,23, 62,93. ἐπὶ ᾿ 

᾿ 

ὅτο. δὰ ἔμ. ςοη1.} τ ἐλεου ἐπιφανας γένει Ισραηλ 19. 62,93. ἤοσ, 

πἰῆ ἐλέους, 64. 

Ν. Τεοῖ τοῖυπηι οοπηηια 44.. γαυρωϑώντα] γαυρωϑεντα 64. 

γαυρωϑέντα--βασιλέα] τὸν γανρωϑέντα τὸν ἀρϑίντα Σενεχερὶμ Σανα- 
τρὰκ βασιλέα ᾿Ασυρίων 6 Οοάϊοε5 δεγρί!. ἔς, πε Σανατρὲὰκ, 2 Οοαϊ- 
(65 δεγρὶϊ. Σενναχηρεὶμ] Σεναχηριμι 74. ᾿Ασσυρ. βασιλέα] ττ. 64. 
δόρατι] δορα 62. ἐπὶ τὴν ἀγίαν] υπο τὴν ἀγιαν 93. βαρέία-- 
ἔϑραυσας] και βαρεα λαλήσαντα χοπω καὶ ϑρᾶασει εϑραυσας δισποτα 
19. βαρέα λαλξντα) και βαρεα λαλησαντα ό2, 64, 93. Δέσπο- 
τα, ἴϑραυσας] συ δέσποτα ϑραυσας 23. ρτατηϊτῖ, συ ς ς, γ4. (πρὶ. 
ΑἸά, (ΑΙοκ. ἱπῖογ ὕπςο5.} (τ. ὅ2, 64) 93. δεικνὺς} δεικνυεις 29. 

ΝῚ. κατὰ τὴν Βαδυλωνίαν] κατα τὴν Βαδυλωνὰ 23. τρεῖς ἑταΐ- 
ρους τρεῖς ἐτερους 93. ΑἸά,. τυρὶ τὴν ψυχὴν] ψυχην τω τῦυρι 74. 
αὐθαιρέτως --λατρεῦσαι] ανϑαιρετὼς γεγονοτας εἰς τὸ μη λατρενειν 
19. τὸ μὴ λατρεῦσα!) το μὴ λατρενειν 62, 64, 93. τοῖς κενοῖς] 

τοις κοινοῖς 74. διάπυρον] διαπειρον 93. διάπυρον δροσίσας χάμι- 

νον} διαπύρου “χρονίας καμίνου 23. δροσίσας] δροσιας γ4. μέχρι 

τριχὸς] μέχρι πυρὸς 93.- 

ΨΙΙ. κατὰ γῆς] κατω γῆς 62, 64, 93. ῥιφέντα ϑηρσὶ] ριφεντας 
ϑηρσι το. ριφϑεντα ϑηρσι 93. βορᾶν] ρταπιίτῖ, εἰς 64. βορρὰ ((ς) 

4. 
᾿ ΨΙ1Π. ἀφειδῶς] αφιδὼν 1Π. επιδὼν το, 62, 64. (93. ἴοτ. ἐφιδων.) 
αφειδὼν ςς. νίδειξας] αναϑειξας ΠΙ. 

ΙΧ. μισύξρι) μισεξρι ΠΠ. λ 44. μὴ εἰσυξρες (ἢς) ςς. μὴ συμ- 

ξη 93. μὴ σύξρει ΑἸά. τῶν ὅλων σκεπαςα} «των ολων δικαρα Π]. 

α 44. Ρταετηϊε. και ςς,ύ4. τὸ τάχος] μαροὶ τὸ 'π οδιαγδέξ. πιΐπογς 

Αἰεχ. τοῖς ἀπὸ Ἰσραὴλ] τοις αγιοις Ἰσραὴλ Π1. γένους] ἃ 93. 

ὑπὸ δὲ ἐδδελυγμένων] νποδδεληγμένω ςς. κα δὲ 64, 93, ΑἸεχ. ἀνόμων 

ἐϑνῶν] {. 10. 

Χ. Εἰ δὲ] ιδὲ 64. ἀσεβείαις] ἀσεξείας ΑΙΔ ἢ κατὰ τὴν ἀποι- 

κίαν] - ἡμῶν 64. ὁ βίος ἡμῶν] ἡμῶν ὁ ιος το, 93. ἐνέσχηται) 

ἐνήσχηται ([.) ςς. ὡς τροαιρῃ] ὧ ἀχω ἴρ» ς 5. 64. ὦ τροαι- 
᾿ ᾿ Ὁ τίρν 

ρὲ! 93- 
ΧΙ. Μὴ τοῖς] μηποτε τοῖς 10, 62) 645 93- 

νεσωσιν 10, 62, 64 93. 

4“ 

3 ΄ : 
εὐλογησαάτωσαν) αἱ- 



ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Γ. 

» “ ν ΝᾺ ε Ἔ 5. Ν Ν ΕΞ ςὉ΄ ἊΝ “ 52 “ιν ᾿ ΚΈΦΟΝΊ, 

σᾶτο ἃυτς. Σὺ δὲ ο αᾶσαν αἀλχὴν χα! συνᾶφςζειαν ἐχὼν αἥπάασᾶν, ἀιών!Ε, γὺυν ἐπίδε" ἐλέησον 12 

ἡμᾶς τοὺς χαϑ᾽ ὕδριν ἀνόμων ἀλόγιςον ἐκ τέ ζῆν μεϑιςανομένους ἐν ἐπιδόλων τρόπῳ. Πτηξάτω 13. 

δὲ ἔϑνη σὴν δύναμιν ἀνίχητὸν σήμερον, ἔγτιμε, δύναμιν ἔχων, ἐπὶ σωτηρίᾳ Ἰακὼβ γένους. Ἷχε- 

τεύει σε τὸ τᾶν πλῆϑοι τῶν νηπίων χαὶ οἱ τότων γονεῖς μετὰ δχχρύων. Δείχϑήτω πᾶσιν ἔϑνε- 

σιν ὅτι μεϑ᾽ ἡμῶν εἶ Κύριε, χαὶ οὐχ ἀπέςρεψας τὸ πρόσωπόν σξ ἀφ᾽ ἡμῶν! ἀλλὰ χαϑὼς εἶπας, 

ὅτι ἐδ᾽ ἐν τῇ γῇ τῶν ἐχϑρῶν αὐτῶν ὄντων ὑπερεῖδες αὐτὲς, ὅτως ἐπιτέλεσον, Κύριε. Τϑ δὲ Ἐλε- τ6. 
΄ 7 ᾿ Ὧ» “ “: ε Ἷ, Ν ": 7 - - ἘΡ Ὡ ΕΣ 

αζάρου. λήγοντος ἄρτι τῆς “προσευχῆς, ὁ βασιλεὺς σὺν τοῖς θηρίοις χαὶ παντὶ τῷ τῆς δυνάμεως 

φρυάγματι κατὰ τὸν ἱππόδρομον πταρῆγε. Καὶ ϑεωρήσαντες οἱ Ἰουδαῖοι, μέγα εἰς ἀρανὸν ἀγξ- 17. 

ε ᾿ ᾿ "- .- ϑ 7 3 δον Ἢ 

χραξαν, ὥςε χαὶ τὸς παρακειμένους αὐλῶνας συνηχήσαντας, ἀχατάσχετον οἰμωγὴν ποιῆσαι παντὶ 

τῷ ςρατοπέδῳ. Τότε ὁ μεγαλόδοξος πταντοχράτωρ χαὶ ἀληθινὸς Θεὸς, ἐπιφάνας τὸ ἅγιον αὐτῇ ι8. 

πρόσωπον; ἤνέῳξε τὰς ἐρανίες πύλας, ἐξ ὧν δεδοξασμένοι δύο φοξεροειδεῖς ἄγίελοι χατέξησαν 

φανεροὶ πᾶσι πλὴν τοῖς ᾿Ιδδαίοις, Καὶ ἀντέςησαν, χαὶ τὴν δύναμιν τῶν ὑπεναντίων ἐπλήρωσαν τ9. 

ταραχῆς χαὶ δειλίας, καὶ ἀκινήτοις ἔδησαν πέδαις. Καὶ ὑπόφριχον καὶ τὸ τ βασιλέως. σῶμα 20. 

ἐγενήϑη, χαὶ λήϑη τὸ ϑράσος αὐτῷ τὸ βαρύϑυμον ἔλαξε. Καὶ ἀπέςρεψαν τὰ ϑηρία ἐπὶ τὰς 21. 
ΕῚ ΄ « " Ζ Ξ Ν 3.92 ᾿ ; ᾿. ᾽ ») ἷ 

συνεπομένας ἐνόπλους δυνάμεις, χαὶ χατεπάτδν αὐτὰς καὶ ὠλόσρευον: Καὶ μετεςράφη τῇ βασι- 22. 

λέως ἡ ὀργὴ εἰς οἶκτον χαὶ δάχρυα ὑπὲρ τῶν ἔμπροσϑεν αὐτῷ μεμηχανημένων. ᾿Αχέσας γὰρ τῆς 23. 
9 "ἡ - “ἌἬὦἷ εω ς. “ » "κ5 Ὡ » 

χραυγῆς, χαὶ συνιδὼν πρηνεῖς ἅπαντας εἰς τὴν ἀπωλειαν; δχχρύσας μετὰ ὀργῆς τοῖς φίλοις δι-- 

ηπειλεῖτο, λέγων, Παραξασιλεύετε, χαὶ τυράννες ὑπερξεξήχκατε᾽ ὠμότητι" χαὶ ἐμὲ αὐτὸν τὸν ὑμῶν 34. 

εὐεργέτην ἐπιχειρεῖτε τῆς ἀρχῆς ἤδη καὶ τῇ πνεύματος μεϑιςᾶν, λάϑρα μηχανώμενοι τὰ μὴ συμ- 

φέροντα τῇ βασιλείᾳ. Τίς τὸς χρατήσαντας ἡμῶν ἐν πίςει τὰ τῆς χώρας ὀχυρώματα, τῆς οἰχίας 25. 
2 . φῇ τ 9 Ζ΄ “ 3 ,’ ’΄ Ἁ 9 “ὋὉ 3 7 Ἁ, ε ΄ο . ." σ. 

ἀποςήῆσας ἕχαςον ἀλόγως ἤσροισεν ἐγθάδε; Τίς τὸς ἐξαρχῆς εὐνοίᾳ πρὸς ἡμᾶς χατὰ πάντα δια- 26. 

φέροντας ππάντων ἐθνῶν, χαὶ τὰς χειρίςες πλεονάκις ἀνθρώπων ἐπιδεδεγμένους κινδύνους, οὕτως͵ 
ἵ 3 .3, 

ΕΝ ἥν 

ἀϑέσμοις περιέξαλεν αἰκίαις; Λύσατε, ἐκλύσατε ἄδιχα δεσμά: εἰς τὰ ἴδια μετ᾽ εἰρήνης ἐζξαπο- 37. 

ςείλατε, τὰ προπεπραγμένα παραιτησάμενοι. ᾿Απολύσατε τὰς υἱὲς τῇ πταντοχράτορος ἐπδρανί 28. 

᾿Θεξ ζῶντος, ὃς ἀφ᾽ ἡμετέρων μέχρι τῇ νῦν προγόνων ἀπαραπόδιςον μετὰ δόξης εὐςάϑειαν «Ταρ- 
Ζ΄ “ᾳφ͵Ἣε 7 “΄ ς . ᾿ "" Ψ, ε Δ 9 9’: ΝΣ ΄ ΄ Α 

ἔχεί τοῖς ἡμετεροις πράγμασιν. Ο μεν οὖν ταῦτα ἔλεξεν" οἱ δὲ ἐν ἀμερεῖ χρόνῳ λυθέντες, τὸν 29. 

24 ὩΣ σι Ν 3. αϑϑ 3, 2 (4 ᾿ 4 2 ΄ ᾿ ᾿ ε ἈΝ 3 Ν 

ἅγιον σωτῆρα Θεὸν αὐτῶν εὐλογᾶν, ἄρτι τοὺ υνάνατον ἐχπεφευγότες. Εἰτὰ 0 βασιλεὺς εἰς τὴν 30. 

14. 
1ξς. 

ΧΙΙ, τᾶσαν ἀλκὴν] τασαν ἀρχὴν 19θ.ἁ ἔχων ὥπασαν]  απα- κ.19, 62) 93. καὶ κατεπάτουν)] καὶ κατεπάτει 62. (93. ἴοτ. χατο 

σαν τ9, 44. ὥασαν ἔχὼν 62, 64, 93. αἰώνιε, γὺν ἔπιδε} α 44. ᾿ἐπατη.) αὐτὰς] αὐτες ΠΙ. Οοη!ρ!. ΑἸ. - καὶ ὠλόϑρευον] κἂι ὠλο- 

ἐλέησον] ρτατηῖϊττ. καὶ ὅ2, 93. ἀνόμων] ἄνομον 93. ὦλόγιςον) ϑρένε 62, 93. 

αλογιξὼν όΦ. μεϑιςανομένους} μεϑιςαμενους 10, 445 5 5» 62, 64, 74. ΧΧΙΙ. εἰς οἴκτον] α οἰκτον 71. καὶ δάκρυα] καδακρὺ (6) ςς. 

93. Οομρὶ. ΑΙἸά. ΑΙεχ. ἐν ἐπιδέλων τρόπῳ] αὶ ἐν 44 α καὶ 71. ὑπὲρ τῶν ὅς. δὰ ἤπ. οοπ|.} α 71. αὐτῷ] αντὼν 93. 

ΧΙΠΙ. Πτηξάτω δὲ---ϑύναμιν} αὶ οὐπν ἰπτετπιοά, 62. Πτηξάτω δὲ μεμηχανημένων] μεμηχανευμένων 23. ΑἸεχ. 
᾿ 

πωσ- πα 

-.-..-- .-- 

- σήμερον} τηξατω δὲ εϑνη ἡ σὴ δυναμες ἀνικατος σήμερον το, 64. ἔς, 
ἢἤπε ατύσυϊο, ὁ2Ξ. σὴν δύναμιν ἀνίκητον) σὴν ἀνίκητον δυναμιν ες. 
ἀνίκητον νικητος ὅ2. ἔντιμε] ἐν τιμῇ 19. ἔντεινε ΑΙά. δϑύναμιν 

ἔχων] δυνάμεις ἔχων το, 62. (93. ἴογ. δυναμις.) ἐπὶ σωτηρίᾳ] ἐπι 
σωτηριᾶν 111. ἐπι σωτῆρι ὅ2. ᾿ἸἸακὼδ γένες] ἴτ. 10) 62, 64, 93. 

ΧΙΝ. τὸ τῶν τλῆϑος]} σαν ςς. 

ΧΜ. στῦᾶσιν ἔϑνεσιν] ἀπασιν εϑνεσιν ς ς. 'ᾶσιν τοις εϑνεσιν 62. 
τὸ τωρόσωπόν σου] α το 93. ὅτι εδ᾽ ἐν] ὅτι ὁ δ᾽ ἐν (ῆς) ςς. λ ὅτι 
Αἰεχ. ὑπερεῖδες αὐτὰς] υπερειδον αὐτὰς 10, 23, δ 5, 62) 93. υπερει- 
δὲν αὐτες γ4. ΑἸά. ὑπέριδον αὐτὰς ΑἸεχ. “ 

ΧΥῚ. τῆς δυνάμεως) α τῆς 93. κατὰ τὸν ἱππόδρομον] εἰς τόπον 

ἐπισκέψεως 6 Οὐοάϊςε5 ϑεγρὶ!. τοαρῆγε] ταρηγαγεν ςς. 
ΧΥΠΙ. Καὶ ϑεωρήσαντες} δ καὶ ΑΙά. ἀνέκραξαν] εἐκραξαν 62, 

93. ᾿συνηχήσαντας) συνηχϑήσαντας (Π|. ἴδε: σιγεχιϑησαυτο) κς. 

συνηχήσαντες ὅ2Ζ. ἀκατάσχ. οἰμωγὴν) ακατασχ. ττοὴν 11], το, 
93. α οιμωγὴν 23) ςς. ὥκατάσχ. ποιὴν (Π0) 62. 

ΧΝΠΠ]. ταντοχρ. καὶ ὠληϑ.} αὶ 71. ργϑοιπλῖτ. καὶ ΑἸεχ. τὰς 

ἐρανίας] τὰς ἐρανὰ ΟΟταρ!. φοξεροειδεῖς] α 71. ἄγίελοι ργαεπλῖῖ. 
ἀοράτως 6 Οοάϊΐοεϑ ϑετρῖ!. φανεροὶ τοᾶσιν] φανεροι οὐ σασιν 19, ὅς, 

93. οὐ φάνεροι σᾶσιν ςς. πᾶσι τλὴν τοῖς 14.} 71. 
ΧΙΧ, Καὶ ἀντέςησαν} -ξ- τοις υπεναντιοις το, 62, 93. καὶ ἀνεςη- Ὁ 

σαν ςς. τῶν ὑπεναντίων) αὐτων τ, όΩ,93. ἐπλήρωσαν ὅζο. δὰ ἤῃ. 

ςοη}.} 71. ἔδησαν] - αὐτες 62, 93. 
ΧΧ, εεβ τοῖαπι σοπιπιᾶ 71. Καὶ ὑπόφρικον] και υποφρικτον 

ό2, 93.. σώμωῶ ἐγενήθη] σωμᾶ ἐγένετο το, 62, 93. 
ΧΧΙ. Καὶ ὠπέξρεψαν)] καὶ ἀπεγρραφη ό2, 93. συνεπομένας} 

ΧΧΠΙ. ᾿Ακόσας---δακρύσας} κα οὐπὶ ἱπίεγπγοά. 71. ἅπαντας) 

πάντας 2,93. μετὰ ὀργῆς ὅζο. δὰ Άη. οοπλ.1 καὶ μετ᾽ οργης τοις 

᾿ φιλοῖς ἐφη 71. διηπειλεῖτο] ἡπειλειτο 23. 

ΧΧΙΝ. Παραθξασιλεύετε] α γ1. καὶ τύραννΒς} τυράννων 71. 

ὑπερβεξήκατε] υπερξεδηκοτες ΠΙῚ. ὠμότητι] ὠμότητα 71. Ρτατηπί. 

τὴ 74. αὐτὸν τὸν ὑμῶν εὐεργ.1 α τὸν 62. κα 71. ἐπιχειρεῖτε) ἐπι» 

χειρητε 74. ἤδη] α 71. μηχανώμενοι) λανϑανομένοι 71. 

ΧΧΥΝ. Οοη,. 2ς. εἴ 26. ἱπίερτα ἀε[ιηϊ 71. τοὺς κρατήσαντας] 

τας διακρατησαντας 19, 62, 93. τῆς οἰκίας ὠποςήσας} τῆς οἴκιας 

ἀποδησας τ9, 23, 62. (93. ἴοτ. οἰκείας.) 

ΧΧΥ͂Ι. τὲς ἐξαρχῆς] τὰ ἐξαρχης 62. τὰς χειρίςες]} τὰ χρριρῈ 

γ4. λεονάκις]} πολλάκις ςς. ἀνθρώπων] ανϑρωπους 62. ἐπιδὲ- 

δεγμένους εἐπιδεδεεγμενους 1, ς ς» 93: ἀϑέσμοις] αϑέσμως ΠΠ| ς:, ὁ. 

ό2. ποεριέδαλεν] περιεξαλον 93. ᾿ 

ΧΧΥΠΙ. Δύσατε--δεσμά] α οὐπὶ ἰπτεγπηθά. 71. ἐκλύσατε] κα 44: 

τὰ προπεπραγμένα] τα τρορεταγμενα 11. τὰ πεπρωγμενῶ 44, 71» 

παραιτησάμενοι] τταραςησαμενοι 93: εὐ, , 

ΧΧΥ ΤΙ. ἐπερ. Θεὰ ζῶντος) Θες ἰδηῖυπι 71... ἀφ᾽ ἡμετίρων 7αφ 

ἡμέρων 93. μετὰ ϑόξης εὐςάϑειαν) εὐράϑειαν μετὰ δόξης Αἰεχ. 

παρέχει} τροῷερει 111. ταρεῖχε 19.» 62, 93. τοις ἡμετέροις] τοις 

υμέτεροις 93.. : ΤΙ 

ΧΧΙΧ. ἔλεξεν] ἐξέλεξεν ΑΙεχ. οἱ δὲ ἐν] κεν 93. μέρει! χρόνῳ] 

᾿ ὠμεχρὴ (0) χρονον 62. τὸν ἅγιον σωτῆρα} α ἀγιον σωτηρᾶ 71. 
φῶ 

ΠῚ ἣ Υ 3 ε- 

Θεὸν αὐτῶν] α αὐτων 71. Θεὸν αὐτὸν 93- ΩΡΤΊ τὸν ϑανατον ἘΚ Τ᾽ 

φευγότες] ἐκ πυλῶν ϑανάτε ἀπίγως διασωϑέντ
ες 6 Οὐοάϊςεβ ΒΕΓ. ῇς, 

ηἰῆ διασωθέντες ἐγένοντο, ο ΟΟ( 1065 δεγρὶϊ, οὐπὶ Ν οπεῖα. 



, δι 

ἢ 1 
᾿ Πηζζῃ Ι 

μυ Ἴμ ̓  
ἴασιν ξῆν. " 

νὰ ἔτι, 

Τὰ ἔλε αὶ 

ἣν ὀνῃρς 
; δαὶ ἂν. "ν΄ 

Ἡῆσαι ἴῃγ] 

ἄγ ἔυτὰ κυ, 
Ἶ ΤΕ γα 

' Πλήμσῃ Ι,, 

Πλᾷ; δέμας , 

ΙΕ ἐπ τι, 

Ἢ τὸ βία 

τῆς γὰρ τῇ ἡ, 
ἱς φίλη ἡ. 

Πν τὸ ἡμῶν ἃῳ 

τὰ μον 
π᾿ ὁ Ὁ 

ΤῊΣ 

ὶ τάγτα ἐμ. ἡ 

ἤγονς, εἶτῳ 
γῆ ἔντηι. ἡ. 
γὴς ππρρ ἡ 

ἄνημῃ σὰρ 

λυνηπε τὴ 3 

εν ἐς πὶ 3. 

ιύα. (5. [6ν ταν’ 

ΔΑ κα αιιλν 

Ἰκεϊσῳ (10. 

αὐ] τ ἢ. 

1, ἅταπτα 

ωἱ μι ηγιπὶ 

Η5} ΠΆΡΑ ἢ, 
πι4}}. με. 

πρμίηὶρ 

--- -.. --..» .. ... . 
᾿ 

ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Τ᾽. 
ΚΕΦ. ΥἹ]. 

αὖλιν ἀπαλλαγεὶς, τὸν ἐπὶ τῶν 
Ὰ 

α, χρίνας αὐτὰς ἐν ᾧ τόπῳ ἔδοξαν 

"Ὁ 3 ξ΄ 3 ΄ ρῚ,. 3 ’ ρο δες“ ε 
ὥρος εὐωχίαν ἐπιτήδεια τοῖς Ἰεδαίοις χορηγεῖν ἐπὶ ἡμέρας ἐπ] .ν»ν»Ψν, ν ..3 ’ 3 7 3 δ 4 ’ ᾽ὔ’ 

3 

831. τὸν ὁλεϑρον ἀναλαμβδάνειν, ἐν τὅτῳ ἐν εὐφροσύνῃ “πάσῃ σωτήρια ἄγειν. Τότε οἱ πορὶν ἐπογνείδι-- “-ς ’ “ς΄ κ,μἭι"ἢ3»Ἕ δ 35. ϑ. Ὁ ΄ 3 ον 
Ζ 

σοὶ Καὶ Πλησίον τ αὖθι μᾶλλον δ᾽ ἐπ αὕτῳ βεξηχότες, ' ἀντὶ τιχρδ χαὶ δυσαιάχτου μύρου, χώ-. ΄ ᾿ ᾽ Ν 9 ων 9 φ᾿ Ν 
΄’ 

ϑωνα σώτηριον φυςησάμενγοι, τὸν εἰς «πτῶσιν αὐτοῖς χαὶ τάφον ἡτοιμασμένον τόπον χλισίαις κατ. ζή ᾽’ [Ὁ 
: ᾿ ΄ 

59. 4 : 

83. ἐμέρισαν πλήρεις χαρμονῆς. Καταλήξαντες δὲ ϑρήνου ᾿πανόδυρτον μέλος, ἀνέλαξον ῳδὴν πά- Ν ρ᾿ 
“ὥ ΤΕ 20), τὸν σωτῆρα χαὶ τερατοποιὸν αἰγᾶνᾳς Θεόν. ΄ Ν᾿ ’ ΄ "“᾿ ρ. 838: Χθρὲς συγίςφαντο εὐφροσύνης εἰρηνιχῆς σημεῖον. 

΄ Ν δ 3 7’ 3 2 Ν πόσιον βαρὺ συναγαγὼν, αἀδιαλείπηως εἰς βραγὸν ΄ 5. 7." Ἔ 34. γενηϑείσῃ αὐτῷ σωτηρίᾳ. Οἵ τε πρὶν εἰς 

οἰμωγήν τε πτᾶσαν χαὶ χωχυτὸν ἀπωσάμενοι, 
Ὡσαύτως δὲ χαὶ ὁ βασιλεὺς περὶ τότων συμ- 
ἀνϑωμολογεῖτο μεγαλομερὼς ἐπὶ τῇ «παραδόξῳ 

ὄλεθρον χαὶ οἰωνοξρώτους αὐτὲς ἔσεσϑαι τιϑέμενοι, μετὰ χαρᾶς ἀπογραψάμενοι, χατεςέγαξαν, αἰσχύνην ἐφ᾽ ἑαυτοῖς περιδαλλόμεγοι, χαὶ τὴν συρί- 835. π)}Βν τόλμαν ἀκχλεὼς ἐσξεσμένοι. Οἵ τε Ἰεδαῖοι, χαϑὼς προειρήχαμεν, συςησάμενοι τὸν ττρθει-- 36. ρημένον χορὸν, μετ᾽ εὐωχίας ἐν ἐξομολογήσεσὶν ἱλαραῖς χαὶ ψαλμοῖς διῆγον, Καὶ χοινὸν ὁρισά-- μένοι ππερὶ τέτων ϑεσμὸν ἐπὶ πτῶσαν τὴν πῳαροιχίαν αὐτῶν εἰς γενεᾶς, τὰς προειρημένας ἡμέρας ἄγειν ἔςησαν εὐφροσύνους, οὐ πότε χάριν χαὶ λιχνείας, σωτηρίας δὲ τῆς διὰ Θεὸν γενομένης αὐ. 87.38. τοῖς. ᾿Εγέτυχον δὲ τῷ βασιλεῖ, τὴν ἀπόλυσιν αὐτῶν εἰς τὰ ἴδια αἰτάμενγοι. αὐτὰς ἀπὸ πέμπ]ης χαὶ εἰχαδος τῷ Παχὼν ἕως τῆς τετάρτης τῇ ᾿Ἐπιφὶ, ἐπὶ τα" συνίξανται δὲ αὐτῶν τὴν ἀπώλειαν ἀκὴ πέμπ]ης τῇ ᾿Ἐπιφὶ ἕως ἑ 839. Ἐν αἷς χαὶ μεγαλοδόξως ἐπιφάνας τὸ ἔλεος αὐτῇ ὁ τῶν ὅλων δυνάςης, ἀπ]αίςες αὐτὲς ἐῤῥύσατο 40. ὁμοϑυμαδόν. Ἑύωχᾶντο δὲ πάγϑ᾽ ὑκὸ τῷ βασιλέως χορηγέμενοι μέχρι τῆς τεσσαρεσχαιδεχάτης, 41. ἐν ἧ καὶ τὴν ἐντυχίαν ἐποιήσαντο περὶ τῆς ἀπολύσεως αὐτῶν. Συγαινέσας τε αὐτὲς ὁ βασιλεὺς, Ἐἔγρᾶψεν αὐτοῖς τὴν ὑπογεγραμμένην ἐπιςολὴν πρὸς τοὺς χατὰ πόλιν ςρατηγοὺς μεγαλοψύχως τὴν ἐχτεγίαν ἔχεσαν. 

᾿Απογράφονται δὲ 
ἡμέρας τεσσαράχον-. 

δδόμης, ἡμέραις τρισίν. 

᾿, ΚΕΦ. 

ΝΠ. 

ι. ΒΑΣΙΛΕῪΣ Πτολεμαῖος ὁ Φιλοξάτωρ τοῖς χατ᾽ Αἴγυπῆον ςρατηγοῖς χαὶ πᾶσι τοῖς τεταγμένοις 2. ἐπὶ πσραγμάτων, χαίρειν καὶ ἐῤῥώσϑθαι. ᾿Εῤῥώμεϑα δὲ χαὶ αὐτοὶ χαὶ τὰ τέχγα ἡμῶν, χατευϑύ- 3: γᾶντος ἡμῖν τῇ μεγάλε Θεβ τὰ πράγματα χαϑὼς προαιρόμεϑσα. Τῶν φίλων τιγὲρ΄ χαχοηϑείᾳ 

ΧΧΧ. ἀπαλλαγεὶς} ΒΑθεὶ ἴπ σΒιαγαέξ. πηίποτε ΑἸεχ τὰ λοιπὰ 
πρὸς εὐωχ.. ἐπιτηδ.] τα λοιπα σαντα επιτηδρια 19, ὅ2, 93. ανὰ- 
λαμβάνειν] ἀπολαμᾷξανειν 19, 62, 93. λαμβάνειν 44. σωτήρια] εὐωχίας] μετὰ ευωδιας 62. καὶ ψαλμοῖς] καὶ ψαλμικαις 44. σωώτηριαν 23) 74. Ργατηϊῖ. καὶ 62. ἄγειν] ἄγαγειν 93. ΑΙοχ, τ ΧΧΧΥ͂Ι. ὁρισώμενοι] ορισμῖνοι γ4ᾳ. τὰς τοροειρ. ἡμέρας] λ ἥμε- ΧΧΧΙ. οἱ πρὶν] οἱ το τριν΄ςς, 92. ΑΙεχ. ᾿καὶ τλησίον τς. τἡ ρᾶς 62. ἤπ. οο0π|.} λ 71. τὐολησίον τῇ δου] , τῷ Οὐοαιρί. ἐπ᾽ αὐτῷ] , 93. 
δυσαιάκτου μόρον] δυσατακτον βορου 171,23. δυσαχϑους μορου 10, 
62, 93. δυσαλωτου μορου ςς. σωτήριον] χαι σωτήριον ςς. καὶ 
τάφον] καὶ ταφω 62. κλισίαις] χλισιας Π], 23. εἰς κλισιας 10, 
ό2, 93. κατεμέρισαν) χατεμεβισαντο το, 23) 62, 747) 93. (οπιρὶ. 
ΑΙεχ. χαρμονῆς]} χαρμοσυνης ξςς. 

ΧΧΧΊ], Καταλήξαντες--- μέλος} ν' συπὶ ἰηϊοιτηδά. γ1. ϑρήνου 
σανοδυρ.} ϑρηνον καὶ τσανοδυρ. 23. ϑρηνον πανοδὺρ. 62, 93. ϑρήνων 
᾿πανόδυρ. ΑΙεχ. ἀνέλαξον) ἀπελαξον 19. τὸν σωτηρα] τον Ἰσραὴλ 
σωτηρῶ 1ρ, 2. ΑἸεχ. - Ισραηλ ςς. καὶ τερατοποιὸν] γι. αἱν- 

 ἅντες Θεὸν] τ. 71. οἰμωγήν τε] οἰμωγὴν δὲ ΑΙεχ. οἰμωγήν τε δζο. 
Δὰ ἤπ. σοπ).}] κα 71. καὶ κωχυτὸν]} καὶ κωτον ([ς) ςς. εἰρηνικῆς} 
εἰρηνῆς 23. 

᾿ ἐς ᾽ γὴν ΧΧΧΙΠΙ χαὶ ὁ βασιλεὺ.---συναγάγων] καὶ ὁ βασιλεὺς δι’ αὐτῶν (4ς) αὐτὰς 71. συναιν. δὲ αὐτοῖς ΑἸοχ. ἔγραψεν αὐτοῖς} κ᾿ αὐτοῖς. ἐν τῷ μεγάλῳ οἴκῳ συμπόσιον δὲς 7 Οοάϊοες δετρῖ!. ἢς, πη] τῷ μεγά. γι. μεγαλοψύχως ῥτγαεπηῖῖ. καὶ 93. λα οἴκε, 8 (Οοαΐςες 8εγρὶ!, συπὶ  ἐπείδ. βαρὺ] βαρυν 62. συναγα- 
γῶν) συνάγων ΑΙεχ. μεγαλομερὼς] μεγαλοπρεπως 44, 74. Οοπιρὶ. 
ΑΙά, μεγαλομερὼς δες. δὰ ἤη. σοῃι.] κα 71. ἐπὶ τῇ ὅζο. δὰ ἔῃ. 
ςοπ1.} ἐπὶ τῇ τταραϑόξῳ ϑαυμαγῷ σωτηρίᾳ. 6 Οοάϊοες δετρίϊ. γενη- 
Μείσῃ] γενομένη το, 62, 93. αὐτῷ σωτηρίᾳ] αὐτῶν δωτηριᾶ ςς, 93. 
ΑΙεχ. α αὐτῷ ΑΙά. 

ΧΧΧΙΝ, ὅσοι. 34, 3ς, εἴ 36. ἱπίερτα ἀείηπε 71. μετὰ χαρὰς] 
Ῥτατηϊτε. καὶ ἐς, 62,74. ΟΟπηρ]. ΑἸά. ΑΙεχ. μετὰ χαρᾶς ἀπογραψ.} ᾿ 
λ93- ἀπογραψάμενοι)] ἀποτρεψαμενοι 43. ἐφ᾽ ἑαυτοῖς περιδαλ.] 
ἐφ᾽ ἑαυτὰς περιδαλ. το. τπεριδαλλόμενοι] περιδαλομεένοι γ4. ΑἸά- 
Αἰεχ. καὶ τὴν τουρίπνεν ὅζς. δά ἤη. ςοπι.Ἷ , 74. τὴν πυρίπνεν] 

τυρόπνεν ΑἸεχ. ἀκλεῶς] ἀκμαιὼς ΠΠ." ἀνακλεως 93. 
ΧΧΧΝ 0. τρροειρημ. χορὸν] τροειρημ. Χρόνον 11], το, γ4,93. μετ᾽ 

αἱχνίας (Πς) 93. 
ΧΧΧΨΊΙ. ᾿Βνέτυχον δὲ] οἱ δὲ Ιαϑαιοι ἐνετυχον 71. ᾿ 
ΧΧΧΥΤΙ. Οοηι. 38, 30, εἰ 40. ἀοίιπε 71. ᾿Απογράφονται δὲ] 

ἀπεγραψαντο δὲ το, ὅ5, 94. καὶ εἰκάδος] 93. τῷ ᾿Ἐπιφὶ 19] τὰ 
Ἐπιφ (ἔς ἱπ:) 44, γ4. Οοπηρὶ. ΑἸ4. τα Ἐπειφ (ὀ2. ἤς ἰηῇα) 93. 
ἐπὶ ἡμέρας τεσσαράκ.] αὶ ἐπὶ 23,03. ἐπι σαρακοντὰ ἡμέρας 44. τῷ 
᾿Επιφὶ 29] τε Ἐπιφ 93. ᾿ : 

ΧΧΧΙΧ, τὸ ἔλεος] τον ελεον 62, 93- ὃ τῶν ὅλων] ὁ των τσαντων 
19, 23. ό2, 93. ΑΙεχ. 

ΧΙ, Εὐωχᾶντο δὲ---χορηγόμενοι] καὶ ὡσαύτως περιχαρεῖς ἐγέ- 
κοντὸ ἀπὸ τὰ ἐντάλματος τὰ βασιλέως τὸ Οοαϊοες ϑεγρί. τανϑ᾽ 
ὑπὸ] ταν ὑπο 93. ἐποιήσαντο] ἐποιήσατο 10. 

Ι, Βασιλεὺς] - Θεο ἢς, ρυπᾶβ ποιεῖ. 62. ὁ Φιλοπάτωρ] , ὃ 
44. κ 5, 62,.74, 93. Οοπιρί. καὶ τᾶσι---ποραγμάτων] κουπὶ ἰηίετ. 
πηφά. 71. τοῖς τεταγμένοις} τοις υποτεταγμενοις 44. καὶ ἐῤῥῶ- 
σϑα!)} καὶ ἐρρωσϑὲ ςξ. α 71. 
"11. Ῥεείξ οοπι. ἰηΐορτ. 71. ᾿Εῤῥώμεϑα δὲ] κα δὲ 94. κατευ- 

ϑύναντος] χατευϑύνοντος͵ ξς. καὶ τὰ τραγματα ἡμὼν κατευϑύυνοντος 
ό2. ῥγαπητ. καὶ τὰ ὥραγμάτα ἡμῶν 93. τὰ πράγματα] τὰ 
τροραγματα 1. καϑὼς τπροαιρόμεϑα] καϑως τὲρ αἰρεμεϑα 23. 
καθὼς τοροηρεμεϑα ες. 

ΗΙ. Τῶν φίλων] ῥργαπηῖττ, καὶ 23. κακοηϑείᾳ} κατα κακοηϑειαν 

" 
᾿ ἣ ᾿ προσόδων Ὡροσχαλεσάμενος, ἐχέλευσεν οἶψες τε χαὶ τὰ λοιπὰ 

οὐ τσότου χάριν] οὐ τυφου χάριν 19, ό2, 93. λιχνείας]. 

ΧΕΙ. . Συναιν. τε αὐτὰς} συναῖιν; τε αὐτοῖς 19, 93. καὶ συνέσας 



-τ- -᾿--πῷὸ΄ὸὄὅἕ ταν τ τη“ ----- -- τὸ πο τττ τ 

δ τὐρωον ταν πλλωρνξον. λκνν α βο τἜςς ἔς 

᾿ ποῖς τῇ βασιλέως πράγμασιν. 

το. 62, 93. ΑἸεχ. 

ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Γ. ο ᾿ 

, Ὄς ἰξι δϑ ᾿ ΄ πχή ΄ ὑτλ ΕΟ 2 ἊΝ νι ενῦν᾿͵᾿ ν᾿ ΄ 3 , , ὶ ΚΈ Φ. ὙἹΙ. 

πυκνότερον ἡμῖν πταρακείμενοι, συνέπεισαν ἡμᾶς εἰς τὸ τοὺς ὑπὸ τὴν βασιλείαν ᾿Ιουδαίους συν- 
΄ : ͵ . 3 “ἴἼχνςΌ. - ᾿ 

αϑροίσαντας ςύςημα, χολάσασϑαι ξενιζέσαις ἀποςατων τιμωρίαις, ἸΠροσφερόμενοι μήποτε εὖ- 

͵ . ΄ ς: " ΑΝ ἃ » Ὁ Ν Ν . χϑ ἷ δ 7΄ ὅς ἡ ᾿ 

ςαϑήσειν τὰ πράγματα ἡμῶν, δ ἣν ἔχουσιν ὅτοι πρὸς στάντα τὰ εὐνη δυσμένειαν, μέχρις ἂν 

᾿ συντελεσϑῆ τᾶτο. Οἱ χαὶ δεσμίες χαταγαγόντες αὐτὰς μετὰ σχυλμὼν ὡς ἀνδράποδα, μᾶλλον 
5 7 2 ΄ ν 2 ἣν κ᾿ ᾿ 

δὲ ὡς ἐπιξόλες, ἄνευ πάσης ἀναχρίσεως καὶ ἐξετάσεως ἐπεχείρησαν ἀνελεῖν, νόμβ Σχυϑῶν ἀγριω- 
΄“: ει φ 7 2 ἢ Ν ρ᾽ ΟΣ ΝΝ ή : . ἤῆι : ᾿ ς Ν 

τέραν ἐμπεπορπημένοι ὠμότητα. Ἡμείς δὲ ἐπὶ τότοις σκληρότερον διαπειλησάμενοι, χαϑ᾽ ἣν ἔχο- 
δ 9 ΄ δ , 4 δ ϑ ρι ’ Ων ᾿ 

μεν πρὸς ἅπαντας ἀνθρώπους ἐπιείκειαν, μῦγις τὸ ἄην αὐτοῖς χαρισάμενοι, καὶ τὸν ἐπεράνιον . 
: 3 “΄. 7 “Ὃο. »Σ» ᾽’ ς : " ΐ 

Θεὸν ἐγγωχότες ἀὐφαλως ὑπερησπικότα τῶν Ιουδαίων, ὡς πτατέρα ὑπὲρ υἱῶν διαπαντὸς ὑπερμα- 

ΥΝ ΦιῸ  ςς ἃ ΚΖ ; ν; ες Ὁ ΄ νιν. Ζ΄ ε:» Ι 

χᾶντα, Τήν τε τῇ φίλε ἣν ἔχουσι προς ἡμᾶς βεξαίαν καὶ τὰς τπορογύνες ἡμῶν εὔνοιαν ἀναλογι- 

σάμενοι, δικαίως ἀπολελύχαμεν πάσης χαϑ᾽ ὁντινᾶν αἰτίας τρόπον' Καὶ προςετάχαμεν ἑχάςῳ 
΄ 3 Ν ἢ 3 ΄ 9 ιν 7 9 Ν ΄Ν Ν ᾽ 7΄ 5 

πάντας εἰς τὰ ἴδια ἐπιςρέφειν, ἐν σαντὶ τόπῳ μηϑενος αὑτὰς τὸ σύνολον χαταξλάπηοντος, μήτε 
, ρ ' ὟΝ ᾿ Ζ ᾿ ᾿ 

ὀνειδίζειν περὶ τῶν γεγενημένων παρᾶ λόγον. Γινώσχετε γὰρ ὅτι χατὰ τότων ἐάν τι χαχοτεχγή- 
᾿ .« ἃ 9 . ΄ ἘΝ ΟΝ ΄ ),.ν 9 εν Ξ ΙΝ , Ζ΄ 

σωμεν( πονηρον, ἢ ἐπιλυπήσωμενγαὐτὰς τὸ σύνολον, ἐχ ἄνϑρωπον, ἀλλα τὸν “π“ἄσης δεσπόζοντα 
’ ε 

7. . “ 3 “ἰ,ι,᾿͵})5 2 Σ “ηὌ 7 , ΞΗ ὅτι 

δυνάμεως Θεὸν ὕψιςον ἀντικείμενον ἡμῖν ἐπ᾿ ἐχδιχήσει τῶν πραγμάτων χατὰ τᾶν ἀφεύχτως δια-- 

παντὸς ἕξομεν" ἔῤῥωσϑε. Λαξόντες δὲ τὴν ἐπιςολὴν ταύτην, οὐχ ἐσπόδασαν εὐθέως γενέσϑαι 

περὶ τὴν ἄφοδον, 
» - } ὴ 3 ρ δ ρο 

ἀλλὰ τὸν βασιλέα πτροσηξίωσαν τὰς ἐκ τῇ γένες τῶν ᾿Ιβδαίων τὸν ἅγιον Θεὸν 

αὐϑαιρέτως π-αραξεξηχότας χαὶ τῇ Θεᾷ τὸν γόμον, τυχεῖν δὶ αὐτῶν τῆς ὀφειλομένης χολάσεως, 

Προφερόμενοι τὸς γαςρὸς ἔνεχεν τὰ ϑεῖα ππαραξεξηχότας πτροςἄγματα, μηδέποτε εὐνοήσειν μηδὲ 

ἢ] 9 ρ᾿ » ’ Ψ δ 

ἔδωχεν αὐτοῖς ἄδειαν σάντων, ὁπὼς τους σαρὰ 
Ὃ δὲ. τ ἀληϑὲς αὐτὰς λέγειν παραδεξάμενος χαὶ συναινέσας, 

ξεξηχότας τῇ Θεδ τὸν γόμον ἐξολοϑρεύσωσι χατὰ 

7 Ν ει νΝ Ν 7 » “κ΄. . οὐδ τ “ 7 πῶς 2 ΕΣ τς 

πάντα τὸν ὑπὸ τὴν βασιλείαν αὐτ τύπον μετὰ «παῤῥησίας ἄγευ πασης βασιλιχῇς ἐξουσίας ἢ 

ἐπισχέψεως. Τότε χατευφημήσαντες αὐτὸν, ὡς πρέπον ἦν, οἱ τότων ἱερεῖς, χαὶ σπᾶν τὸ πλῆθος 

ἐπιφωνήσαντες τὸ ἀλληλόϊα, μετὰ χαρᾶς ἀνέλυσαν. τότε τὸν ἐμπεσόντα τῶν μεμιασμένων ὁμο- 
φῷ Ν ᾿ν ε ἈΝ 9 ᾽,. μν Ὺ΄ς “ 9 ᾽ ΄ ἮΝ “(ξ,ω 9 ρ0 

εϑνῇ χατὰ τὴν ὁδὸν ἐκολάζοντο, καὶ μετὰ παραδειγματισμὼν ἀνῇρδν. Εχείνη δὲ τῇ ἡμέρᾳ ἀνεῖ- 

ὶ ΄᾽ », Ν : Σ . ν᾿ ἰωὲ ΄ ᾽’ ΄ 

λον ὑπὲρ τὸς τριακοσίους ἄνδρας, καὶ ἤγαγον εὐφροσύνην μετὰ χαρᾶς τὰς βεξήλες χειρωσάμενοι, 
ΣΝ Δ ει .4 ΄΄ Ν ὌΝ. 02) .- ὃ - . δῷ ΄᾿΄. 3 4 9 ΄’΄ 8 

Αὐτοὶ δὲ οἱ μέχρι ϑανάτξ τὸν Θεὸν ἐσχηχοτες, παντελῆ σωτηρίας ἀπόλαυσιν εἰληφότες, ἀγέζευ- 

συνίπεισαν ἡμᾶς] ἔπεισαν ἡμᾶς 23. λ ἡμᾶς 93. 

σύςημα] -Ὁ ἣν το, 62, 93. τῶ συρήματα ΑἸεχ. κολάσασϑα!] κο- 

λαφεσϑαι τον ὅ2. ΑΙεκ. κολάσασϑαι ὅζο. τἀ Άη. οοη,.} τέλεσαι ἐν 

νεοσήμῳ ϑεώματι τιμωριῶν ) (οάϊοεβ ϑετρί!. εἰ ἄς, πἰ( ἐν νέῳ ϑεῶμα- 

τι, 8 Οοαϊςε5 ϑεγρὶ!, οὐτη Υ᾽ επεῖδ. ξενιζέσαις} ζητούσας (βο) ςς. 

ἀποςατῶν) αποφςαντων 11]. 
ΙΚ. Προσφερόμενοι] προφερόμενοι 62, 93. Οοτρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. μῆ- 

ποτε] μηδέποτε το, 62, 93. Αἰεχ. ΄ τὰ πράγματα ἡμῶν] ἡμῶν τὰ 

πράγματα Οοπιρί. τρὸς τράντα] Βαιδεῖ τᾶντα ἴῃ οἰΠᾶγαέϊξ. πλΐπογε 

ΑΙεχ. μέχρις ἄν] κἂν 23. 

ΝΥ. καταγαγόντες] μεταγαγοντες 10. ἀγαγοντες 44. μετὰ 

σκυλμῶν] μετα σκυλων ςς:. ὡς ἀνδράποδα) αὡς 62. ἐπεχείρησαν] 

προσεπεχειρῆσαν 109, 62. προέπεχειρῆσαν 23. Ργδρυΐτ, καὶ 93. ὧν- 

ελεῖν] α 23. ἀνατελειν ὅ2. νόμου Σκυϑῶν] νομοὺς Σκυϑὼν 23, 71» 

74. ομε Σκυϑὼν 93. ἐμπεπορπημένοι] ἐνπεπηρμενοι 11]. ὦ 

μένοι ςς. επιπορπήμενοι 62. ἐμπορπημενοι 71. 

ΥἹΙ. ἡμεῖς δὲ] ἡμεῖς γε 23. καϑ' ἣν ἔχομεν---χαρισάμενοι) αὶ οὑπὶ 

ἰηϊεττηεὰ, 71. πρὸς ἅπαντας] εἰς ἀπαντας 19, ὅ2. μόγις] μολις 
19, ὅ;Σ, 93. Αἰά. χαρισάμενοι] χαριζόμενοι ΑΙεχ. ὑπὲρ υἱῶν] 
ὕπερ 93. ὑπερμαχοῦννα) συμμαχρουντα 111,23, 44, 55, 71» 74. 
Οοπιρὶ. Αἰά. 

Ν]1. Τήν τε τῷ φΦίλῈ) τὴν τε τάτων φιλιῶν το, 62,93. τὸν τὲ Τὸ 

Φιλου γι. 

Οομπρί. ΑἸά. (ΑἸεχ. οὐπὶ δὲ ἰητεῦ ὑπςο8.) τορὸς ἡμᾶς βεξαίαν] βε- 
δαιαν τρος ἡμᾶς 23. ΑἸεχ. α βεδαιαν 62, 93. καὶ τὲς προγόνες] 
κατὰ τὰς προγόνους 93. εὔνοιαν ἄναλογ.] ργρτηῖτς, βεδαιαν 10, 62) 
93. ἄναλογισάμενοι)] κα 93. ἀπολελύκαμεν] απελυσαμεν 533. 
πάσης] 22. καϑ᾽ ὁντινᾶν] καϑ᾽ ὀντινα οὐν ὅ2. αἰτίας τρόπον] 
{. 10, ὅ2, 93- - 

ΨἼΠ. ταντας---ἐπιςρέφειν] ταντα τὰ ιδια αντα ἐπιςρεφειν 10. 
παντα τὰ ἰδια αὐτῶν ἐπιξρεφειν 62,93. πάντας εἰς τὰ ἴδια] πάντα 
εἰς τὰ ἴδια Οοπηρί. ἐν παντὶ τόπῳ] ἐν τταντι τροπω 11], 44, 71» 74. 

μηϑενὸ} μηϑεν Π], 93. αὐτὰς] αὐτοῖς 232. τὸ σύνολον κατα. - ΧΥΙ. οἱ μέχρι] εἰς μεχρὶς (ς) 93: 

ὯΔ» γὰ ἣν ἔχουσι] δὲ ἣν ἔχουσι 10, 23, 44. ςξ, 62, 71, 74.03.. 

ςς, 71, 74. ΑἸά, ὅτως δὲ τὸν ΟΟγΡΙ. 

δλαηῖοντος] καταδλαπῆοντος το συνολον 19, ὅ2. (93. ἴςτ. καταδλα- 

πἼοντας.) μήτε ὀνειδίζειν] μήτε ὀνειδίζοντος ΑἸεχ. ποιερὶ τῶν γεγε- 

νημένων} τερι τῶν γενομένων 19, 23, 93- ἴσερι τῶν γινομένων 62. 

παρὰ λόγον] πταραλόγων 44- κατα λογον 62, 93. 

1Χ. Γινώσκ. γὰρ ὅτι] κα γαρ οτι 93. κατὰ τἄτων] α κατα 93. 

κακοτεχνήσωμεν] κακοτεχνάζωμεν ΟΟΠΊΡΙ. καχοτεχνήσομεν ΑἸά. 

τὸ σύνολον] α τὸ Οογρί. ἐπ᾽ ἐκδικήσει} ἐπ᾽ ἐκδίκησιν 1. κατὰ 

πᾶν] κατα πᾶντα 19, ὅ5, 93. διαπαντὸς} α 55. ἔῤῥωσϑε! α 71. 

Χ. εὐϑέως γενέσϑα!} α γενέσϑαι ΑΙεχ. περὶ τὴν ἄφοδον] περι 

τὴν ἐφοδὸν 10, ς 5» 74- ττερι τὴν ανοδὸν 23. πὶ τὴν εφοδὸν 62. επι 

τὴν ἀφοδον 94. ἄλλὼ τὸν βασιλ. τροσηξ.} α 74- Θεὸν αὐϑαιρ. 

ταραξεδ.} αὐϑαιρετως παραξεξ. Θεὸν 10, 62, 63. καὶ τῷ Θεξ τὸν 

νόμον] και τον τα Θεε νομον 19, 62, 93. ᾿ιαρεῖ καὶ ἰπ ομαγ, τηΐη. Αἰοχ. 

δι᾽ αὐτῶν] δι᾽ αὐτὴν ΠΙ. τῆς ὀφειλομένης} τῆς οφειλουσῆς 62, 93. 

ΧΙ. γαςρὸς ἕνεκεν} γαςρος ἐνεκα Κ᾿ δ. μηδέποτε) μήποτε 44. εὖ- 

νοήσειν] εὐνοεῖν ῆη4. τράγμασιν] τπροραγμαᾶσιν ΗΙ], 44..71}» 74 

Οοιρὶ. ΑἸά. 
ΧΙ]. παραδεξάμενος] τπροσδεξωμενος. όα, 93. καὶ συναινέσας] 

καὶ ταραινεσας 11], 23,93. ὅπως τοὺς παραβεξηκότας] ὠφε τοὺς 

ποαραξεξηκοτας 74. ἐξολοθρεύσωσι] ἐξολοϑρενωσι 74. 

ασιν93. ὑπὸ τὴν βασιλείαν] υπὸ τῆς βασιλειας Π]. μετὼ παῤῥη- 

σίας} μετα πασὴς ταρρησιας 10, 62, 93. ἢ ἐπισκέψεως) καὶ ἐπὶ- 

σχεψεω; το, 62. ΑἸεχ. ἢ και εἐπισκεψεως 93- 

ΧΙΨΝ. Τότε τὸν] κτοι τε τὸν 111, 19, 62. 93. δτὼς τὲ Τὸν 23. 44. 

τῶν μεμιασμένων] τῶν με- 
ομοσϑενῆ (6.) 74. μιαμμένων ΑἸεχ. δμμοεϑν"]} ομοεϑνον. 109, 62. ᾿ 

παραδειγματισμῶὼν) 
ομοεϑνων 93. ἐκολάζοντο! ἀπέκτεννον 1]. 

παραδειγματισμω 93. 

ΧΥ. ὑπὲρ τὰς τριακ.} α τες 62, 93. Ἐ ᾿ 

44: ςξὃγ 719 74- (ΑΙεχ. ἱπίεῦ ἀποοβ.} ργαυτ. ἥν ΑἸά, τὰς βεόηλὰ 

α τὰς 23... Βαθεὲ τὰς ἴπ ομιαγδέξ. πρίμογε ΑἸεχ. “χειρωσάμενοι κεχει» 

ρώμενοι (19. ἴοτ. καχειρωμενοι) 23, 62, 93- - 

ἰσχηκότες---εἰληφότε!] ε1- 

ἐξολοϑρευ- ᾿ 

Φ ἅ 

καὶ ἤγαγον] ῥτϑπηῖμῖ. ἥν... 

4. 

ΙΟ. 

Ε1. 

ΖΞ- 
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ξαν ἑ ἐχ τῆς πόλεως παντοίοις εὐωδες ἄτοις ἄνϑεσι κατεφεμμένοι μετ᾽ εὐφροσύνης χαὶ βις, ἐ ἐν αἷ- 
γοις χαὶ παμμέλεσιν ὕμνοις εὐχαριφῆντες τῷ Θεῷ τῶν πατέρων αὐτῶν αἰωνίῳ σωτῆρι τὲ Ἰσραήλ. 
Παραγενηϑέντες δὲ εἰς Πτολεμαΐδα τὴν ὀνομαζομένην διὰ τὴν τοῦ τόπου ἰδιότητα ῥοδοφυον, ἐ ἐν ἢ 
προσέμεινεν αὐτὲς ὸ ςύλος χατὰ χοινὴν αὐτῶν βουλὴν ἡ ἡμέρας ἑπ]ὰ, Ἐχεῖ ἐποίησαν «σύτν σωτή-- 

ρίον, τοῦ βασιλέως χορηγήσαντος αὐτοῖς εὐψύχως τὰ πρὸς τὴν ἄφιξιν πσάντα ἑχάςῳ ἑωιεὶς τὴν 
ἰδίαν οἰχίαν. Καταχϑεντες δὲ μετ᾽ εἰρήνης ἐν ταῖς πρεπόσαις ἐξομολογήσεσιν, ὡσαύτα ψἀἠκεῖ β 
ἔςησαν χαὶ ταύτας ἄγειν τὰς ἡμέρας ἐπὶ τὸν τῆς παροικίας ὑτῶν χρόνον εὐφροσύνες. ἃς χαὶ 
ἀνιερώσαντες ἐν ςἥλη χατὰ τὸν τῆς συμπϑσίας τύπον προσευχῆς χαδιδρύσαντες, ἀγέλυσο ἀσι- 
γεῖς, ἐλεύϑεροι, ὑπερχαρεῖς, διά τε γῆς καὶ ϑαλάσσης χαὶ ποταμᾶ ἀγασωξόμενοι τῇ τϑ3ασι- 
λέως ἐπιταγῆ, ἐχαςος εἰς τὴν ἰδίαν, Καὶ πλείςην ἢ Ἐμπροσϑεν ἐ ἐν τοῖς ἐχϑροῖς ἐξα αν: εσηχό- 

τες μετὰ δόξης χαὶ φόδου, τὸ σύνολον ὑπὸ μηδενὸς διασεισϑέντες τῶν ὑπαρχόντων. Καὶ αἄντα 

τὰ ἑαυτῶν πάντες ἐκομίσαντο ἐξ ἀπογραφῆς, ὥςε τὰς ἔχοντάς τι; μετὰ φύδου μεγίςου ἀπδου- 

γαι αὐτοῖς, τὰ μεγαλεῖα τϑ8 μεγίςε Θεδ “ποιήσαντος τελείως ἐπὶ σωτηρίᾳ αὐτῶν. Εὐλογηὸς ὁ 

ἐύςης σοῦ εἰς τὰς ἀεὶ χρύνες" ἀμῆν. 

ληφοτες φοβδον τυαντελη σωτηριας και ἀπολαυσὶν ἐσχηκότες 44. " εἰ- 

ληφότες] ἐσχηχοτες 11. εὐωδεςάτοις ἄνθεσι) α ευωδεγατοις 23. 

καὶ βοῃς] χαὶ ἐξοησαν το, ὅ2, 93. ἐν αἶνοις] Βαθεῖ ἔν ἴῃ οΠάΓ. τηΐῃ. 
ΑΙεχ. καὶ τπαμμέλεσιν ὕμνοις] καὶ σαμεγεϑεσιν ὑμνοῖς 10, ὅ5, 93. 
λ αμμελεσιν 71. τῶν τατέρων δίς. δὰ Άπ. σοπ.} κα 71. αἰωνίῳ 
σωτῆρι} αγιω σωτηρι 1Π|, 44.174. Οὐοπιρὶ. ΑΙά. α σωτῆρι 23. αἰωνίων 
σωτηρι 62. 

ΧΥΊῚΙ. Παραγινηϑέντες δὲ] τταραγενομενοι δὲ 19, 62, 93. κα ϑὲ ΑἸά. 
τὴν ὀνομαφομένην) τὴν τροσονομαξομενὴν 19, 62,93. λ 71. βῥοδοφό- 
ρον} ροδοφονον 111. κα 71. ὁ ςόλος] α ὁ Οοηιρὶ. 

ΧΥΊΠ. ᾿Ἐκεῖ ἐποίησαν] τ. το, 62, 93. τούτον σωτήριον] ττότον 
σωτηρίου ΑΙεχ. «ορηγήσαντος αὐτοῖς] ττ. το, (62. ἔοτ. αὐτης) 93. 
εὐψύχως] ἐμψυχως 93. εἰς τὴν ἰδίαν οἰκίαν] ἐπι τὴν ιδιαν οἰκιαν 
ΠΙ. , εἰς 62, 93. 

ΧΙΧ. Καταχϑέντες δὲ] καὶ ἀγαγοντες το, ὅ2, 93. ὠσαύτως] 
α 71. χρόνον] τοπὸν 74. εὐφροσύνους} εὐφροσυνως 74. εὐφροσυνὴς 

93. β 
ΧΧ, ὡς καὶ ἀνιερώσαντες] ἃς καὶ ἀνιερωσαν 19, 62,93. κατὰ 

ΨψοιυΥ. 

τὸν τῆς] αὶ τὸν 93. κα τῆς ΑΙά, τόπον] τοτον 93. τροσυχῆς 
καϑιδρύσαντες προσευχὴν καϑιδρευσαντες 19, 93. τπροσευχῃ αϑι- 

δρυσαντες ὅ2. ἀνέλυσαν] ρτεατηϊττ. καὶ 19, 62, 93. ἀσινεῖς], 71- 
ἐλεύϑερ. ὑπερχαρ.} (τ. 44. ἀνασωζόμ.} ἀνασώμ. (Ώς) 93. εἰςτὴν 

ἰδίαν] εἰς γὴν ἰδίαν 62. -ξ- χωρᾶαν 64. διαθεῖ ἰδίαν ἴῃ ομλγαές. εἰη. 

ΑΙΘοχ. 

ΧΧΊ. Καὶ τλείςην] καὶ πλειξοις 19. κα καὶ ό2, 93. Καὶ ππί- 
ςὴν ἢ] Πλδεῖ ἱπ οἰιαγαός. πηΐηοσγε Αἰεχ. ἢ ἔμπροσϑεν) τοις ἐμπροσξεν 

᾿ χρ, (62. ἔογ. τη) 93. ἐν τοῖς ἐχιϑροῖς]} ἐν ξς. μετὰ δόξης κιὶ 
φόξου] μετα φοξου και δοξζης 232. 71. τὸ σύνολον] 71. ὑπὸ μὲ. 
δενὸς} υπ᾽ Ξδενος 71. διασεισϑέντες} σεισϑεντες ὁὅ2. τῶν ὑπαρχόν- 
τῶν] “Ἕ αὐτῶν 71. . 

ΧΧΙ]. Καὶ πάντα τὰ ἑαντῶν}] αὶ 71. τὰ 74. ἔχοντάς τι) 
ἔχοντάς αὐτῶν τι ςς. μετῶὼ φόξου μεγίςου] μετα φορου μεγιςου 11]. 
-Ἐ Θὲβ 93. τῇ μεγίςε Θε5] τῷ μεγάλα Θεξ ΑΙεχ. ποιήσαντος) 
ποιήσαντες 62. τελείως} τελεως Π|, ἐπὶ σωτηρίᾳ] ἐπι τὴ σωτηριᾷ 
62, 93. 

ΧΧΙΠ, Εὐλογητὸς} εὐλογητὸς εἶ 19, 62, 93. 

,.Χ ' 
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; ΑΏΏΕΝΔΑ ΕΤ ἘΜΕΝΏΌΑΝΏΌΑ 
ΐ ΙΝ ΤΟΝ. ΠῚ. ἵν. ν. 

Ω Ρδρίη15 ῃηῖσα υἱηλ15 ΔΠΠρηδηίιΓ, ργαῖθγ σογγθέοηθηι τηθπάογαυγη Δ]]14ποΐ, γε] ΕΥΡΟΡΓΑρΡἢΪςογίτ, 

να] εἴσῃ ἄπ Ἐδιϊογὶβ (Ἰἀ1Ὲ Ἰησαγία, (510 πιγηίγιιην οβέγιβ ἴάτὰ ἀγάμϊ, εἴ ἴῃ ἰδηίρ το θη Ρτγοάαξῃ, 
οοιεμεῖ5, Τὰπὶ ΟΟαΙςο 5 πηΐὰ8 εἰ Αἰζογίαβ ἐρθοϊπλῖηα, 118 Ργόροῖρας χαεπὶ οὐδ Οὐδία!ορὶ ποῆτὶ ἀείδέξζυς ἰῃίογ 

᾿ ΟΟΙΙβοπα8 ταχέα (δ) σαγα οπλῇ. δηίψαθ ἰαδυΐατα, δα γεσεηποηαῖλ Ὀγαναπλ οπγηΐατη (ας Πη 
Μϑέγαγα πῃ μας Εάιϊεοης ἰγαξζαίογιμι (641 ; πς ἰδέϊογὶ περοίπι [οεῆδέ ΔΙΆΡΙραΔ, 4025 ἃ Π16 Ποηπηη- 
αυδᾷ (πε ἀϊσαηχ δῦ δη(εοοῆοτγα Π160) υἱαγραίυγ δαηάδηι (ὐοάϊσαπλ ἀ6Πρηδηά! γαίο. 

! 

Τάθπη Ρ(ΔΙπιογα. {146 Ῥγῖδι. δὰ Ρίβπι, δ. 22 ς.) | 

ΒΑΙΜ. 1. Τίς, Δανιδ τὸ τορωτον αδμα τῶν ψαλμων, βασις. 

τ. ε; καϑεδραν λοιμι. 
ΒΑΙΜ. 11. Τίς. Ανεπιγραφος παρ᾿ Ἑξραιοις. 3. δεσμες αὐτα-- 

ζυην αὐτε. 0. ὡς σκευὴ κερῶμ.. 
'ΒΑΙΓΜ. ΠΙ. 2. διάψαλμα ἀθείξ υδίφυε. 6. συνεπιτιϑεμενων 

(μοὶ ῃ ἤηε ΡΥ, δοξα. 

ΡΒΑΙΜ. ΙΝ. Τίς. ἐν ὑμνοῖις ψαλμος τω Δαυιδι 7. ἐλαιξ αὐτε. 
ῬΘΑΙΜ. Ν. τ. τῇ κραυγὴ μου. 38. καὶ ἐποψει με. τι. καυχῆ- 

σφται εν σοι. 
ῬΘΑΙΜ. Ἱ. 9. ἠκεσεὲ Κυριος,. το. ταραχ. σαντες, ἤπε σφο- 

ἐϑο σα δ Αν ες καὶ καταισχ. 
ΡΒΘΑΙΜ. ΥἹ]. 9, το. εταζων καρδ. καὶ νεφρ. ὁ Θεος δικαίως. Ἡ 

βοηϑεια μου. 
ΡῬΘΑΙΜ. ΙΧ. ς. τὸ ονομα ανυτβ. 6. τὸ μνημοσ. ἀαντων. 9. ἐν 

ϑλιψεσι. 12. τῆς κραυγῆς τῶν τσενητων. 14. ἀγαλλιασομεϑα. 
16. ὡδὴ διαψαλματος ἀείυηι. 22. συλλαμξανεται (ςοῖτ. συλλαμ- ᾿ 

, δανονται ρεϊπηᾶ πι.)---διαλογιζεται. 32. τῶν πενήτων σα. 33. παρ- 
ργισεν ὁ ἀσέξδης---οὐκ ἐκζητησει. 34. παραδεναι αὐτον. 36. Κυ- 
ριος βασιλεὺς εἰς τὸν αἰωνα. 37. εἰσηκσας Κυριε, τῇ ἐτοιμασιᾷ τῆς 
καρδ. 38. τροσϑὴ ετι τὰ μεγαλανχειν. ; 

ΡΘΑΙΜ. Χ, 4. ἃ συ κατηρτισω αὐτοι καϑειλον. ς. εἰς τὸν έν. 
ἐπιδλεπουσι. 6. τῇ τπτοτηρ. αὐτῇ. 8. εὐϑυτητας εἰδὲ. 

ΡΘΑΙΜ. ΧΙ. 2. ἐν καρδ. ἐλαλήσε κακα. 3. γλωσσ. μεγαλορ. 
ἤπε καὶ. 4: ὥαρ᾽ ὑμὶν εςιν. ς. ἕνεκεν τῆς ταλαιπωριας---και τῇ ςε- 
νάγμου, ἴπε ἀπο. 7. φυλαξαις ἡμας" καὶ διατηρησαις (σοι. διατη- 
ρήσεις ῥυϊπηα π1.). ὅς 

- ῬΒΑΙΜ. ΧΙ]. 2. ἐν καρδ. μου ἡμέρας καὶ νυκτος. 4. μήποτε εἰπὴ 
ὁ ἐχϑρος μου. ς. ἔπι τω σωτηριω σου. : 

κι ῬΘΑΖΜ. ΧΙ]. τ. διεφϑαρησαν. ἐκ ἐςιν ἕως ἑνός} ἀείιπί. 3. τῆς 
Φὰς--ὀφϑθαλμὼν αὐτῶν] ἀείαπι, 4. οἱ ἐσϑίοντες, εν βρωσει αρτου. 
5. ἐν τ ἐν γενεὰ δικαίων. 6. ὃ δὲ Κυριος εἐλπις. 7. ἀγαλλιάσεται 
ἸΙακωδ ται ευφρανϑησεται. 

ΡΘΑΙΜ, ΧΙΝ. Τίς. εἰς τὸ τελὸς ψαλμος τῳ Δαυιδ 1. ἢ τις 
κατασχηνώσα, εν θρει ἄγιω σου. 8Ἅ. και οὐχ ἐποιῆσε τω. ἐπὶ τοῖς ἐγ- 

γιξα. 4. Φοδμ, τον Κυριον. 

ῬΘΑΙΜ. ΧΝ. 3. ἐϑαυμαξωσεν ὃ Κυριος. 6. Σχοινια ἐπέπεσε 
0... 11. τερπνοτῆς ἐν τη δεξια σου. 

ΡΘΑΙΜ. ΧΥ͂Ι. 8. ψυῃλαξ. με Κυριε ὡς. 10. τὸ σεαρ ἄἀντῶν συν- 
ἐχλείσεν εχ (ογτ. ΡΙΐπι. Ἂν 14. Κυριε ἀπὸ ολιγὼν απο. ἐχορτασν. 
υιων.. 

ΡΘΑΙΜ. ΧΥΠ]. 2. βοηϑ. ἐκ καὶ ελπιω ἐπ᾿ αὐτου. ἃ. επικάλεσ. 
τον Κυριον. 8. απὸ προσ. αὐτὰ χαταφλεγήσεται. ο. εἐκλιν. ἀρανους. 
13. εξ ἐρανε ὁ Κυριος. 14. ἐξαπες,Ὥελη, ἥηε και. ιό. εξ υὑψ. και 
ἐσωσεμε. 4ς. Μετὰ οσιᾷ ὁσιος ἐσῃ. Ὧ9. Οτι σοι, ἤπε ἐν. 41. τις 
Θεὸς ταρεζ τε Κυριε; ἥ τις. 33. Κα τιζομενος, ἤμε αγίουΐο. 
35: ὑπερᾶσπ. σωτηριας, ἤπῃδ μου. 16. οὐκ ησϑενησε τὰ "χνη μου. 
43: Ῥυσὴ με εξ αντιλογιας. ὃν οὐκ ἐγνω. 46. ὅιΘεος, καὶ υψωϑ. ἤπε 
μου. 48. εξ ἔχϑρων με οργιλων. ζο. τὰς σωτῦῃ, τὰ βασιλεως, και 
ὕοοιων, ἥπε αὐτα. ᾿ 

ΡΘΑΤΜ. ΧΥΠΠ] ς. ὅραμειν οδον, ἥηε αὐτο. 6. ᾳπόκρυδ. τῆς 
ϑερμης αὐτε. ἡἾς: 

ΡΘΑΤΜ, ΧΙΧ. ς. Αγαλλιασ. ἐπὶ τω. εν ονομ.- Κυριε ὃς ἡμῶν. 
7: Κυρια Θεξ ἡμῶν ἐπικαλεσομεϑα. 8. συνεποδισϑ. και ἐπεσον, ἢ 

ΡΘΑΙΜ. ΧΧ. 2. ἐπιϑυμ. τῆς καρδιας ἡμῶν. καὶ τὴν ϑελὴςιν. 
6. δωης αντον εὐλογ. 9. Οτι ϑήσεις αὐτες ὡς κλιδ. το. ἀπὸ τῆς γὴς 
ἀπολεῖς. τι. διελογισ. βελας, αἷς οὐ μὴ δυνωνται ςηναι. Ἐχ ἢἶ5᾽ 

ὌΜ. 11... ϑρεοΐπιεη ψαγαγ. 1,εδλίοῃ. ἴῃ; Οσάϊοε Βοποπίεπῇ 8 [ογίδη Ἰυάϊςει ἰεέζοσ, 418 πὶ (ὐοαϊςὶς Βοποπίαπὶ ᾿πάοϊεβ. Ῥδὺ τοίῃ τη 
ἔἰρπιπὶ ραυουἾδ8 πδρεῖ Ὑατίδηϊοθ; ἴῃ Ρ(ΔΙπιῖς φυϊδυΐάλπι πι}}125. 

ϑεαυσπίιγ ἵαγ. Γιεξοπεβ εχ Οοάϊςε Βοάίεϊαπο 8εἰά. 3397. (135. - 
ποῖτο) πεοποη δχ αἷδι5 Οοαϊοίδυς ΒἰδΙοιΆ. Μοίψυεπί, ἤρπαί. 21. 
8. εἴ ἀ. (ποτ. 37. 12ς. εἴ 224. 4]. 211.) »» 

ΡΚΟΝΈΚΒ. ΟΑΡ. Ὶ. 2. καὶ νοῆσαι λογοὺς φρον. τἸὼς. 43. νοησαι 
δικαιοσυνῆν, ἔπε τε; 12ς. ς. κυδερν. κτήσηται 12ς. 6. γοησαι 
παραβολὴν και σχοτεινων λογων τΖς. 8. ἀκϑε υἱε μα νομᾶς πατρος σε 
12. ἔς, ἤἥπε μα, 234. το. μηδὲ βουληϑεις τΔς. 13. τολυτ. κατα- 
λαξομεθϑα 12ς. 14. χοινον βαλάντιον, ἤης δὲ, τας. 1 ξ. υἱὲ μου μὴ 
τορευϑὴς οὗες 234. τὸν τοδαὰ σου απὸ τὼν τ2ξ. 42. ὁσοὸν δὲ χρονον 
ακακ. 125. οσον γὰρ χρόνον ἀκαχκ. 234. 56. ἐπεχαρουμαι δὲ ἡνικα 
ἄνερχέται 12ς. 27. ὡς ἂν αἀφικεται τ2ς. ἣ ὅταν ὅτε. δὰ ἥπ. ςοπι. 
ἀείηπι 234. 28. ζητεσι μὲ καὶ εχ ευρησουσιν τῷς. 20. Ἐμισ. γὰρ 
σαιδειαν 234. οὐ τοροειλοντὸ 12ς. 31. τῆς εαυτῇ γὰρ επιϑυμιας 
125. 32. Αφ᾽ ὧν γαρ. ἐξετασμος ὠλεσες (ἢ) ασεξεις τ2ς. 
ΟΑΡ.ἼΧ. ς. Ελϑετε φάγετε ((ογ. φαγεται υἱ 4101} τὸν ἐμὸν ἀρ- 

τον; καὶ πίετε οινον, ὃν κεκέρακα ὑμῖν 132. 6. Ἀπολειπετε αφροσυνην. 
καὶ ζητήσατε ([ογ. ζητισατε) φρονησιν, ιὐα βιωσητε, καὶ κατορϑωση- 
ται συνεσιν ἐν γνώσει ὁ τταιδενων κακξς. 112, 7. λήψεται εαντὼ ατι- 

᾿ μιᾶν ἐλέγχων δὲ τον ἀσεξη ({ςγ. ασεδε!) μωμησεται ἐπ᾿ αὐτον. οἱ γαρ 
ἐλεγχοι τὼ 132. 12. μον. ἀντλησ, τὰ καχᾶ. υἱος πεπαιδευμένος σο- 

φος ἐςαν" τῶ δὲ αφρονι ([ογ. αφρωνι) διαχονω χρήσεται. διωξ. ορνεα πῆε- 

ρωτα. διαπορ. δὲ δι᾿ ἀνυδρου. (δε Ἰηίεττιπ).) καὶ γὴν διατεταμμενὴν 37. 
13. ἐνδεὴς ἀρτων γινετᾶι 37. 17. υδατ, κλοπ. γλυχερου τιετε 37. 
18. μη χρονισ. ἐν τῶ τοπὼ αὐτῆς. καὶ Ὡρορε δῇ δὲ σοι 37. 

ἘΘΟΙΈΕΒΙΑΒΘΎ. ΟΑΡ, 1. τ. Ῥημὰα Εκκλ. 2324. 5. εἴπεν--μα- 

ταιοτήτων, ἀείιμπϊ τος. 3. μοχϑ. αὐτὰ ᾧῷ μόχϑοι 125. ξ. ἀνᾶτε- 

λει ὁ ηλ. ἤηῃς καὶ, 125. καὶ ἀνάτελει 234. καὶ δύνει καὶ, ἔπε ὁ 
ἥλιος, 12Ζς. 6. κυκλοῖ κυκλω 234. 7. καὶ ἡ ϑάλασσα---πορεύον- 

᾿χαι, ἀείμηξ 12ς. καὶ εἰς τὸν τόπον ἃ 224. 8. ἐμπλησϑήσονται 

οφϑαλμοι του. και οὐ τλησϑήσεται οὖς τως. το. Ος αν λαλήσει. 

τοι γεένομν. ἔμπροσθεν, ἤπιε ἀπο, 125. 11. οὐκ ἐξὶν αὐτῶν 122. 12. 
βασιλ. Ισρ. ἔπε ἐπι; 125. 14. τὰ τπεποιήμενα οᾶτεῖ τὼς. 1ς, τύ, 
17. δοίαπῖ, τὰς. τς. οὐὁ ϑυνησ. τὰ εἐπικοσμηϑηναι 234. 16. καὶ 
ἔδωκα -- γνῶσιν} κα οἰππὶ ἱπιεγηγοά. 234. 18. προςιϑησιν αλγημῶ τς. 

ΟΑΝΤΙΟ. ΟΑΡ, 1. 4. αγαπησωμεν μας. 125) 234. 5. ὡς δέρις 
(πο) Σαλομων 234. 7. επ᾿ ἀγελ. ἐτέρων μου τᾶς. επ᾿ ἀγελ. ετερῶν, 
ἤπε σον, 234. 8. αν μὴ γνὼς ἑαυτὴν 234. τας εἐριφους μοὺ ἴ2ς. 

1. ποιήσωμεν σοι 234. 13. ἀναμεσ. τῶν μαςὼν σὸν τᾶς. 14. Ἐν- 
γαῦδδεει τως. Ἐνγαδδὴ 224. ι6. ἡὶ κλινη ἡμῶν 234. 

ΤΟΜΟΙΝ. ἘΘΑΙΖ2Ε. ΟΑΡ, 1. 6. οὐκ εςιν ἐπ᾽ αὐτων ολοκληρια 

234. 8. οπωροφυλ. ἐν σικυνηλάτω 234. 14. και τὰς νϑμηνιας ὑμῶν 

ἀείυπηϊ 234. τς. Οταν τας χειρᾶς ὑμῶν ἐχτεινῆτε 234. 16. ἀφελ. 

τὰς πονηριᾶς ὑμῶν απο 234. 17. και δικαιωσ. χῆρα 234. 323. διωκ. 

ανταποδοσιν. καὶ Χρίσει χῆρων οὐ ροσεχ. 234- 24. δα! τοις ἰσ'χὺ- 

σιν ἐν Ισραηλ. ἐν τοῖς ὑπεναντίοις μου 234. 28. και ἀμαρτῶλοι; 

καὶ οἱ, ἤηε ἀμᾶ, 234. 20. ε᾽᾿ αντοις ἀντοι ηδελ. 6Χ ΟΟΙΤ. καὶ αἰ- 

σχυνϑησονται ἐπὶ τοῖς κῆποις 234. 30. αἀποξεδλ. τὰ φυλλᾶ αὑτῆς 
234. 

ΟΑΡ. 11. 2. ταδὲ λέγει Κυριος. ἐςᾶι ἐν ταις ἐσχαταις ἡμεβῶιϊς 
ἐμφανες τὸ ορος Κυριξ, καὶ ὁ οἰκος τὰ Θεξ ἐπ᾿ ἀχρὼν τῶν ὀρέων»: ΚΑῚ 

υψωϑησεται ὑπεράνω τῶν βενων, καὶ ἡξεσιν ἐπ᾿ αὐτῶ παντὰ τα νη 
ς 132. 3. Καὶ τορευσονται λαοι πολλοι καὶ ἐρᾶσι, δευτε δίς, 132. 
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᾿ς 14,1ς, ἧς ἐμερισα τῶ λαὼ με τῶ Ἰσραηλ. 

ΔΌΒΕΝΘΑ ΕΤ ἘΜΈΝΡΑΝΡΑ ΙΝ ΤΟΜ. ΠΙ ἼΔΑΣ ΟΑΡ. ΧΙ], 2, ὡδὲ λέγει Κυριος ἐπ᾿, ὑψωσ, την φων. αὐτοις, μη φοδεισϑε 122. 3. ἔγω συντασ, ἡγιάσμενοι εἰσι, καὶ ἔἐγω. τὸν μον μου ταυσαι 132. ς͵ καταφϑ. πάσαν τὴν οἰκδμενην καὶ τὸς ἀμαρτωλδς ἀπολέσαι εξ αὐυτης 1 32. 8. Και ταραχν. οἱ τρε- 'σδεις 132. 9. ϑηναι τὴν ΟἸΧΕμ.. ολὴν ἐρῆμον 132. το. τὸ φως αυ- τῶν οὐ δωσουσιν 122, 12. Και ἐσονταὶ οἱ ἐγκαταλελείμενοι. ἢ τὸ Χχρυσ. ἄπυρον 112. 
᾿ΟΑΡ, ΧΙΨΝ, 2ς. ἀπὸ της Ὑηρτ και ἀπὸ τῶν ὀρέων. απο τῶν ὠμῶν αὐτῶν ἀφαιρεϑησεται 132. 29: ἐκ γὰρ σπέρματος οφεων χ 32. 30. Και βοσκηϑ. ὥτώχοι δια Κυρίου. ἀνελει δὲ λιμω, ἤπε ἐν, 132. 42, και τότε (αξ νἱάεζυς; ἴογ. τὸ ται) αποκριϑησονται. εϑεμελ. τὴν Σίων, χαὶ δια τατο σωθήσονται 132. 

ἼΈΕΒΕΜ. ΟΑΡ. ΧΙ. “:. οὐ μὴ τοροφητευσης ἔτι τω ὀνοματι Κυριε 132. 422. δια τοῦτο ταδὲ λ ἐγει Κυριος των δυναμεων" ιδὰ ἔγω ἐπισκε- ψωμαι. οἱ νεαν. αυτν εν βομφαια ἀποϑάνενται. και αἱ ϑυγατ, αὐτῶν τελευτήσωσιν ἐν λιμὼ 132. 23. οτι ἐπάξει 132. ᾿ ΟΑΡ. ΧΙ]. 4. τῶν κατοις, εν ΤῊ Ὑη. οτι εἰπὸν, οὐχ οψεται 132. 
δα ἐγω ἀανασπω αὐτὰς απο Τῆς γῆς αὐτῶν, καὲ τὸν οἶκον ἴπδὰ ἐχδάλω εκ ββέσον φυτων 132. 

ΕΖΕΚΊΕΙ,. ΟΑΡ, 1, το. πρόσωπον ἀνϑρωπου και τρόσωπον λε- Ὄντος 132. 1. τὰ Ὡροσωπὰ αὐτῶν και αἱ ττερ. ἐχαςὼ δυο συν- ἐζευγμι.. 132. 13. ἐξεπρρ. ὡς ἀφραπη" καὶ τὰ ζωα ἐτρέχον καὶ αν- ἐχαμπῖον δες. (ΟΣ, Ναν. 18.) 132. τό. καὶ ἡ ορᾶσις ἀυτὼν χαι το ἔργον ἀντῶων ἦν 132, ἴρ. ἐξηροντο και οἱ Τροχοι 132. 20. ἔχει ἦν Χαϊ τὸ τνευμια τῇ Ἴσορ. ἐπορευοντο τα ζωα και οἱ Τροχοι ἐξηροντο συν αὐτοῖς. τνευμα φωης ἦν ἐν τοις τροχοῖς 112. ΟΑΡ. 11. 6. και τα λογᾶς ἄντῶν μὴ φοβηϑης 112. ἀνϑρωπου λαλήσεις τας λογες μου 112. χε’ οπισϑεν' καὶ ἐγεγραπῆο εἰς αὐτὴν τ 32. ᾿ΟΑΡ, Π]. 2). ταδὲ λέγει Καὶ 
ὕαις λέγει Κυριος Κυριος 132. 
ΟΑΡ, ΧΙΙ͂ΥΝ. 2. βδεις οὐ μὴ διελϑὴ δι᾽ αὐτῆς 132. 

7. καὶ σὺ υἱε 
ἴθ, γεγρᾶμ. τὰ ἐμιπροσϑεν 

υριος, ἐᾶι ἀπο. καὶ τροσδεξωμαι 

3. Διοτι ὃ ἡ μενος δὅτὼς καϑηται εἰς αὐτὴν (4). ἐν αυτη) του φαγεῖν ἄρτον ἐνω- πιο Κυριου, κατα τὴν οδὸν τὰ ἐλαμ τῆς τυλης. 32. 4. κατὰ τὴν οδὸν ῃς τῦυλῆς τῶν αγίων τῆς τρος βορραν 132. 
Ν 

ΤᾺ ΚΝ. ΕΒΌΚΖ 1. ΟΑΡ, 1. 3. ἱεροῦδλοις τω Ισραηλ, ἀγι- ἤσατε χυτες Κυριω, κιξωτου τω Κυριω, ᾧ ῳκοδομησε Σαλομῶων 1Ὡς. μ Ουκ τιν ὑμῖν. λῶτρευετε Κυριω τω Θεὼ ἡμῶν. το εϑνος Ἰσραηλ, ἴπε αὐτὶ κατὰ τᾶς ὥατρ, καὶ φυλας τς. ς, Κατα την γραφ. λαυι βαιλεως ὃς ἐξασιλευσεν εν Ισραηλ, κατᾷ τὴν μεγαλ. ἤπο και, δι παντὶ ἐν τῷ ἁγιώ. τῶν Λευιτων, εμπροσϑεν, ἥμα τῶν δηῖϊδ ἐμ- βοσϑεν, χς, 6, ϑυμιασατε τὸ πασχα. καὶ ποιησατε κατα, ἤῃε ρ ὥασχα κατὰ το τροξαγμα τὸ δοϑεν, ἤης τὸ Κυριξ, τως. Ῥοῇ ὰ 6. ἀεοβάι σάρυι ἱ, ἴα μος Οοάϊςο. 

ΤΟΒΙΤ.ΟΑΡ, Ι. 1. Πεδιηΐ τὰ Ανανιηλ τῶς. οίπηϊ τὰ Αδωηλ 34. Τείηηιϊτε Γαξαηλ Ιὼς. εκ σπέρματος Ασιηλ. εχ φνλης Νιφ- ἄλιμι 234. 2. ἐν ἡμερ. Νεμεσσαρου (ἢς ἰπῆπ) 12 ς. εχ Θιξης τὩς, )4. ἐκ δεξιον της Νεφϑ. εν Γαλιλαια τ 5: 35 τοῖς πορευϑεισι μετ᾽ ἐδ 12 ς.. τοι; εἰσπορευομενοις μετ᾽ ἐμ 2 34. 4. εἰς γὴν Ἰσραηλ. πασα 'ληὴ Νέφϑ. ἤπε τὰ. ἀπὸ τα οἰκου Ἱερουσαλήμ. τῆς κατασκηνωσεως Ὁ. 84 ἢπ, σοχη. ἀείμηι, 12ξ. ωκοδομηϑὴ ἐν αὐτὴ εἰς πασας 234. 'φυλαι συναπος. ἤπε αἱ, 2 34. ὅ. επορ. εἰς ἴερουσ. ἤπε τελεονακις. ἀπαρχεσις δενατες των ωρωτογδνηματων 125. “" τὴν τσρωτὴν ν ἐπεῦδιεν αὐτοῖς τοῖς υἱοῖς, τοις ϑεραπ. ἐν Ἱερουτ, τ2ς. τοις ἱερβι εἰς ἱερξ. 234. το. και οἱ ἐκ τῷ γενεὲς μὲ, ἀείατι τ2ς. τς τήψυχ. μα αὶ φαγεῖν 234. 12. ἴπίερτ. δείξ Ὡς. ἔμεμν. τὰ Κυ- β42434. τΆᾶκχαι ἐδωκὲν ὃ Θεος. ὦ 3714. και ἡμὴν τὶ Θεξ εν ολη ὑχῊ μου γοραφςὴς ἄντα. καὶ τοορευομενος εἰς Μηδειαν παρεϑεμην 1 14. ἐνΡαγοις ἀργυρ. ΟΠ Ὁ τῆς Μηδιας, τ 5.ῦΘΣις, ἀπεϑανε σαρ, εξαστιλευσε Σεναχιριμ, καὶ αἱ (οπχο ὁ νιος αὐτῇ ἀντ᾽ αυτα,) τ δχ ἐπέγησαν 15ς. χαι ἐκ ετὶ ἡδυνηϑὴν 224. τό. Ἐν ταις νεμεσις. ἀοίμπι. τὲς ἄρτας--- γυμνοῖς ΠΟΠΊ. ἴδᾳ.]. οἵΠ| ἱπίοιτηδά. Ἵς ἐρριμένον, ἤὩ8 καὶ, 125. 18, ἀπεκτεινε Σεναχ. οτε, πε ὁ εὺς. τῶλλους γαρ δες. δὰ ἔῃ. σοχῃ. ἀοίμηϊ. τ2 ξ. το. Πορευϑεις τῶν Νμευι εἷς νπεδειξε τω βασιλει. περι ἐμὲ ἀείωπι. 12 ξ. οτι ὦ τοὺς ἱέκρους 234. ἐκρύξην---ἀποθανεῖν] , ουπὶ ἱπεγηηθά, 12 δ )ὺ κατεληφϑὴ μοι τῆς. 421. καὶ ἔφυγον---᾿Αραρῶϑ᾽ , οὐπὶ ἰη- . Καὶ εἐδασιλ, νιος αὐτῷ, καὶ ἔταξεν, ἤπε Σαχῳδὰν εἰ ἀντ , νιον Αναηλ τὰ ἄδελφε με. τ'ς. ἐκλογιςίαν---ὁ υἱές βου νΕΓ. 1. .] βασιλειαν αυτα ὥερι ἐμου. καὶ ηλϑὲν εἰς ΝΙνευι. οτε δὲ πλϑεν Ι οιχον μου, ἀπεδοϑὴ μοι ἡ γυνὴ μου καὶ ὄ υιος μα. (πὶ ᾿ἰδ ἀοῆηίϊς 
Π})} 12ς. 

[ΡΙΤΉ. ΟΑΡ, 1. 2. καὶ μηκος ἐξ, καὶ ὑψος τα τείχους τσὴ" 

- β ! 

εὐδομηκοντα, και Το ὥλατος πηχων τεντηκοντα 1} ς. τεσσαράκοντα ἀείμηι, 
ταξ. τεέζων αὐτὰ ῖὩς.- 
σιλευς. 

4. ὥῆχεις εἰς εξοδ. δυνάμεως δυνατων αὐτα, καὶ δια- ξ. ἐν ταις ἡμερ. ἔχειν. Ναδουχοδ. ἔπε ὁ βα- ὥρος Αρφαξ. πε βασιλέα, εν ταις Ἡμέραις αὐτῇ ἐν τω τε- διω τω μεγάλω ἐν τοις, ἤῃδ ΤΟυΤῸ ἔριν, τῶζ, σχουτο ει τχεδὶον 234. 6. ταντ. οἱ κατοικ. Τὴν Ὀρεινὴν, τὸν Εὐυφρατην, Τίγριν, γδασπην, (ῆπε Χᾶι τον.) καὶ τσεδιων Δριωχ βασιλεως Ελυμ. τως. καὶ τεδιον Αριωχ, 234. εἰς τὴν παραταξ. νιων Χελεεδ. 234. νιω Χελ, ἀοἤηηε τς. ). ὁ βασιλ. Ασσυριων ἀείμηι, Τοὺς κάτοικ. τὴν Περσιδα, και τρος δυσμας, και Κιλικίας, Δαμασκου, Λιβάνου και ἈΑντιλιδανου τς. 8, τοῖς εὃν. Καρμηλου, Γαλααδ, καὶ τὴν 123. πεδίον Ἐσδρημ τας, “πεδίον εἰς Αξρανλὼμ 2 34- 9. ὕαντας τὲς ἐν Σαμ. (ῇῃηε και) καὶ χε- θῶν τῇ 12ξ. ορδ, και εως ἱερουσαλημ, 214. καὶ Βετάνη---ῸῬαμεσσὴ] Λ Οὐπ| ἱπίοιτηρά, 12 ς. χαὶ Βαταναιαν, καὶ Χελλες, και Κεδες, καὶ τ 234. καὶ σασαν τὴν γὴν Γέσεμ. τῆς, 234. το. ἐπάνω του Τα.- γεὼς 234. καὶ τοὺς κατοικ. (ῇης τσαντας,) Αἰγυπῆου, ἐπι τα τὩς. 11. Ναξουχοδ, βασιλεως Ασσυρ. τς. 
12. ἢ μὴν ἐχδικησει τὰ ς. ἢ μὴν ἐκδικήσειν αὐτον παντὰ τῶ ορη 234. τῆς Κιλικίας Δαμασκου᾽ και Συρ. τὴς. υξ νἱάείυγ. καὶ ἄνέλειν 234. χάτοικ. γὴ Μωαξ, ἔπε εν. καὶ τοὺς εν Αιγυπίω ἤπε τσαντας. τως τὰ ελν), τὰ ὁρια, ἤπε ἐπι 1 25. 13. Και παρεταξ. προς Αρφὰξ. και ἐκρα- ταιωβὴ τᾶς. πασαν τὴν δυναμιν αὐτα τὰ Αρφαξαδ234. καὶ τὴν ππον, (ἔπε τασαν,) Καὶ ἐχυριευσε 1ζ2ς. 14. καὶ ἐχρώτησε τῶν τσολεων, (οπ Ὁ τυργων,) καὶ εϑηκεν ἀυτας εἰς ονειδίσμον, ἤης αὐτῆς, τᾶς. 16. Καὶ ἀνερρ. μετ᾽ αντον εἰς Νινενη 234. μετ᾽ αὐτῶν εἰς Νινευὴ τς. καὶ ὕληϑος ἀνδρων. καὶ ἣν εκει ἐνώχεμενος, καὶ ἡ δυναμις αὐτῷ 12 δὶ μέραις ἐχᾶτ. εἴκοσι, ἤῃε ἐφ᾿ 234. ἐφ᾽ ἡμέραις χ, (ἢς) 15 ὃ, 

απὸ προσώπου αὐτῶν 234. 

ΒΑΚΌΟΘΗ. ΟΘΑΡ, 1. 1. υἱκ Μαασεξ, υἱξ Σεδὲκ. υἱα Σαδικ 5 44. 2. εἐδδομη τὰ μηνος, ἤῃς ἐν, 234. 7. τὸν εὑρεϑεντα εν Ιερεσαλημ, 234. 8. Σεδεκ. υἱος Ιωσιου βασιλέως Ἰυαδα 2 34. 0. ἀποικ. τὸν Ναξουχοδ. τοὺς δέσμ. καὶ τους τέχνιτὰς ται τοὺς δυνατους. και εἰσαγαγειν αυ- τὸν εἰς Βαξ. 234. 10. Και εἰπὸν, δα. καὶ ἀνοισετε ἐπι 234. τ. καὶ περι τῆς ζωης Βαλτασ. τὰ υμὶ αὐτα 234. 12. Και τὰ διναι Κυ- βίον ἰσχὺν ἡμῖν καὶ φωτισαι. οπως ζησωμεν ὑπο. Βαλτασ. τ υἱὰ αὖυ- τα. καὶ δουλευσωμεν---χαι εὐῤησῶμεν 234. 13. οτι ἡμᾶρτ. τω Κυριω Θεὼ ἡμῶν ἀεζιηι 234. ιζς. ἔρειτε Κυριω τω Θεω καὶ δικαιοσ. (ἢπε ἥμων,) ἡμῖν ἡ αἰσχι. ἤῃμδ δὲ, 234. τό. καὶ τοις τροφηταις ἡμῶν ἀε- ἴυπε 234. τό, 17. τοῖς σατρασιν ἡμὼν ἔναντι Κύυριου, ἤηε ὧν ἡμαρ- τομεν, 234. 18. Οτι ηἡπειϑησ. αὐυτω. τῆς φωνης Κυρικ τε Θες μων 234. ι0. διοτι ἀπὸ της ἤμέῥας. εὡς τῆς ἡμερ. ἔπε και. ἦμεν απει- ϑόουντ. προς Κυριον τὸν Θεον 2 34- 3.0. συνετ. Κυριος Μωση τω παιδι. τοὺς πάτερ. ἡμῶν εξ Αἰγυπῆου 224. 22. χατ. οῷϑαλ. Κυριε τε Θεκ ἡμῶν 234. ͵ 
ΟΑΡ, ΙΝ, 21. Θαρρ. τεχνια. ἔρος τὸν Θεον, ἐξελειται, ἤης και, 37. 22. ἐπὶ τῷ αἰωνιῳ τῆς σωτηρίας ἡμῶν. ἣ ηξοι ἡμιν. ὥαρα τὰ αἰὼν. τσᾶτρος ἡμῶν 37). 24. χαρὰ τε Θεε σωτηρίαν ἡμῶν 37. ὅς. καὶ ἔπι τῇ τραχηλοῦ αὐτῇ ἐπιδησῃ 3). 26. Ἴρ05.. ὡσει τροιμνιον 37 27. ὑπὸ τῷ Θεξ ἐπάγοντος μνεία 37. 28. ἀπὸ Θεξ, ἤης τ, 37. 29: ὑμῖν αἰων. εὐφροσυν. ἤῃα τὴν, 37. ' 

Φ 

ΕΡΙ5Τ. ΤΕΚΕΜΊΖ, Μνεν. ι. Αντεπιγραφον επις.. τρος "ους απ- αχϑέντας. ὑπὸ τὰ βασιλ. Βαθυλωνιων, ἤπε των, 2 34. 2 ἀπαγισϑε εἰς Βαδυλ. βασιλ. Βαξυλων. ἤπε τῶν, 234. 3. ἐσεσϑε ἔχει ετι τῦλει- νῷ 234. 4. ἐπ᾿ ὠμὸν διβομενους 234. ς, ἀφομοιωθῆτε αυτοις, καὶ φοξος. ἐμπροσῶ. αὐτῶν και οπισϑεν Ὡροσχυν. αὐτο 234. 6 Εἰπατε ουν τη διανοια 234. 71. αὐτος τῇ ἐκζητήσει 2λ4- δ. Γλωσσα γαρ αυτοις 234. το. Ἐςι δὲ οτε και νφαιρδμενρ. εἰς εαυτες χαταναλι- σχδσι 234. τ. ϑέες χρυσ, καὶ ϑεες αρηρδς 234. 

ΘΟΑΝΤΙΟ. ΤΕΑΙΌΜ ΡΌΕΒΟΚ. γεν. 1. Και συξας αὐτοις Αδαρ. 132. 384. αἱ χρίσεις σὸν ἀληϑεις 5322. 4. ἐπήγαγες ταυτὰ σαντα ἐφ᾽ ἡμὰς δια τας 132. 27. υμννν καὶ εὐλογαν, καὶ ἐδοξαζον τον 132. 38. Ευλογ. σασαι αἱ δυναμὲν Κυριου 132. κ6, Ευλογ. παντα τὰ ΧηΤη και 132. ς8. Ευλῳ- τὰ ϑηρια χᾶϊ ὥαντα τὰ χκτηνῃ 132. ᾿ 62. Εὐλογ. δελοι Κυριου κὸν Κυριον 132. 

ΒΑΡΙΕΝΤῚ ΖΞ, ΣΆΙΙΟΜΟΝ. ΟΑΡ,]. ,. δοκιμαξ. δὲ ἡ δυναμ. 234. ἐλέγχρι τ΄ ἀρ. ὼς. 4. 8δὲ κατοικ. ἐν ξοματι 234. 8. εδ' οὐ μη παροδεὴ 234. τι. Φυλαξ. τον Ὑογοσμον 1Ὡς. 14. και μάκαριοι α΄ γένεσ, εκ ἐςὶν ἐν αὐταις φαρμᾶκ. ϑανατα τ2ξς.. τό. συν- 
ϑηχὰς εὗντο ρος αὐτὸν τ2ζ. " 

Οὐ. ΠΙ. τ. Δικαίων ψυχαὶ εν χερι. Θεδ, καὶ οὐ, ἔπε δὲ, 132. 9. 5,2ρι:9 καὶ ἔλεος τοῖς ὁσιοις αὐτῇ 37. 

ΒΑΡΙΕΝΤῚΖ ΒΙΚΑΟΘΗ. Ριοίορ. ἀλλα καὶ τους ἐκτὸς δυνασϑαι 
234. ὥαππος μον ἴησ. ἤπε ἀτῖίουϊο, 234. εἰς τε τὴν του νομόυ 234. 
οαη] ἘΔ. οπι. τὰ νεῖο οχϊττυς ἴῃ Εά. ΑΙεχδηάγ. καὶ των ἀλλωὼν 

Ἄς τῳ 


